
 

 
 

Side 1 af 5 

Studienævn for Journalistik 
7. maj 2008  

J.nr. 033/578 
-/nie 

 
 

Referat af   
møde i Studienævnet for Journalistik 

tirsdag den 22. april 2008  
 
 
I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg (fra pkt. 8), Kristian Aa-

skov Nielsen, Karsten Prinds, faglig vejleder Tenna Hjortnæs Petersen og 
Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
Afbud fra: Marie Dissing Sandahl.  
 
Punkterne blev  
behandlet i  
rækkefølgen: 1-7, 12-13, 15-16, 8-11 og 14.  
 
 
 
 
Ad 1. Valg af formand 

 
Karsten Prinds blev enstemmigt valg som formand. 
 
 
Ad 2.  Udpegning af studieleder 

 
Karsten Prinds blev udpeget som ny studieleder. 
 
 
Ad 3.  Godkendelse af referat af møde den 7. februar 2008  
 
Godkendt. 
  
 
Ad 4.  Godkendelse af referat af møde den 13. marts 2008    
 
Godkendt. 
 
 
Ad 5.  Meddelelser 
 
Taget til efterretning. 
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Meddelelser uden for dagsordnen  
 
Studienævn for Journalistik har fået en elektronisk postkasse, som alle kan skrive til vedrø-
rende alle typer studienævnssager. Adressen er: studienaevn@journalism.sdu.dk .  
 
Opslag om mulighed for at søge støtte fra Dicar-midlerne, ansøgningsfrist er 1. maj 2008 
og igen 1. november 2008. Ansøgninger stiles til Studienævn for Journalistik og afleveres på 
Sekretariatet.  
 
Kopi til brev til en specialestuderende om, at 1. prøveforsøg til specialet er brugt, idet speci-
alet ikke er afleveret til den fastsatte termin. Der skal nu godkendes en ny opgaveformule-
ring, og den studerende får nu en frist på 3 måneder til at aflevere sit speciale (2. prøvefor-
søg).  

 
 

Ad 6.  Ansøgning om dispensationer 
 
250982 søgte om dispensation til at blive optaget på kandidatuddannelsen i journalistik 
(linje B) uden at have tilvalg i journalistik. Studienævnet noterede sig ansøgerens praktiske 
erfaring, men vurderede, at ansøgeren mangler den basale erfaring med skreven journalistik, 
som er nødvendig for at kunne følge med i undervisningen på kandidatuddannelsen, hvor-
for studienævnet afslog det ansøgte. 
 
En ansøger (GAC) søgte om dispensation til at blive optaget på kandidatuddannelsen i 
journalistik (linje B) med kun 30 ects-point tilvalg i journalistisk formidling fra DJH. 
SDUs tilvalg i journalistik er på 45 ects-point. Ansøgeren har en bacheloruddannelse i 
fransk og kommunikation, det nævnte tilvalg på 30 ects samt et praktikforløb på en redak-
tion. Studienævnet vurderede, at der i de 30 ects-point tilvalg fra DJH indeholdt journali-
stisk formidling, men ikke tilstrækkelig skreven journalistik til at begrunde den ansøgte 
dispensation, der dermed blev afslået.  
 
I denne forbindelse drøftede Studienævnet, hvilket suppleringsforløb fra DJH der kan give 
adgang til optagelse på linje B; spørgsmålet tages op med Troels Mylenberg.  
 
090281 søgte om dispensation til at gå til re-eksamen i 1. semesters fagene på kandidatud-
dannelsen (linje A) uden at have deltaget i den ordinære eksamen i juni. Ansøgningen anbe-
fales af uddannelseskoordinatoren. Studienævnet godkendte det ansøgte. Der fastsættes en 
frist, hvor den studerende skal aflevere den skriftlige 1. semesters opgave og derefter afhol-
des der mundtlig prøve, hvor den studerende trækker et spørgsmål og bliver eksamineret i 
hele pensum i et af de tre fag på 1. semester.  
 
250186, 081083, 201184 og 240184 søgte alle om dispensation fra tilmeldingsfristen til 
eksamen med henblik på at blive tilmeldt eksamen i ’Indledende IT og webjournalistik 
samt Informations- og kildesøgning’. Ansøgningerne var begrundet i forglemmelser. Stu-
dienævnet afslog for alles vedkommende den ansøgte dispensation, idet nævnet ikke fandt, 
at en forglemmelse er usædvanlige forhold jf. eksamensbekendtgørelsens § 27. Studienæv-
net finder, at usædvanlige forhold i denne sammenhæng er fx dokumenteret sygdom, døds-
fald i nærmeste familie eller omgangskreds, ulykker og lignende pludselig opståede hændel-
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ser inden eller i tilmeldingsperioden, der skønnes at have påvirket den studerende i den 
sådan grad, at tilmeldingsfristen ikke har kunnet overholdes.  
Studienævnet bemærkede endvidere, at der er udsendt mails til de studerende om at huske 
at tilmelde sig eksamen, samt at ansøgerne ikke vil blive stoppet i deres studieforløb ved at 
måtte vente til næste eksamenstermin med at tage det pågældende fag.  
 
 
Ad 7.  Ansøgning om meritoverførsler 
 
260783 søgte om at blive fritaget for faget ’Medieteori og Metode’ på kandidatuddannelsen 
(linje B) på baggrund af tilsvarende pensum på fag på ansøgerens bacheloruddannelse. Fri-
tagelsen anbefales af den ansvarlige underviser. Studienævnet godkendt det ansøgte dog 
således, at ansøgeren skal tage 10 ects-point valgfrit i stedet for ’Medieteori og Metode’. 
 
 
Ad 8. Godkendelse af studieordning for diplomuddannelsen i Analytisk Journalistik 
 
Studieordningen blev godkendt med de smårettelser, som sekretæren havde lavet. 
 
 
Ad 9.  Godkendelse af studieordning for diplomuddannelsen i Den Digitale Journalistik 
 
Studieordningen blev godkendt med de smårettelser, som sekretæren havde lavet. 
 
 
Ad 10. Godkendelse af studieordning for diplomuddannelsen i Kommunikations- og  

 informationsjournalistik 
 
Studieordningen blev godkendt med de smårettelser, som sekretæren havde lavet. 
 
 
Ad 11. Strategiplan for 2008-2010  
 
Kristian ønskede afsnittet om internationalisering konkretiseret og nævnte, at internationa-
lisering også kan bruges i markedsføringsøjemed. Troels oplyste, at der arbejdes hen mod 
en samarbejdsaftale, hvor der vil kunne udveksles hold mellem SDU og fx en uddannelses-
institution i USA. 
 
Troels nævnte endvidere, at journalistuddannelsen ved SDU er ukendt i de danske gymna-
sier, så der skal i fremtiden arbejdes for at udbrede kendskabet udadtil i samfundet.  
 
 
Ad 12.  Høring over rapporten ”Censorinstitutionen under forandring” 
 
Kristian spurgte til resuméet, side 7, hvor det anbefales, at institutionen har en politik for 
anvendelse af ekstern censur.  
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Karsten oplyste, at journalistuddannelsen – så vidt han er orienteret – i øjeblikket kører 
med maksimalt forbrug af ekstern censur opgjort i kroner og ører, men at han vil vende 
spørgsmålet med Troels, som formentlig ved mere herom.  
 
 
Ad 13. Punkter til Studienævnets temamøde i maj 2008  
 
Man enedes om, at temadagen skal indeholde følgende punkter (i vilkårlig rækkefølge): 
 
- mediesociologi 
- konkret kobling mellem akademiske fag og håndværksfag 
- ny journalistuddannelse (dvs. ny studieordning) 

 
 
Ad 14. Eventuelt 
 
Tenna fortalte, at hun var bekendt med, at mange potentielle ansøgere til journalistik i år 
havde fravalgt SDU på grund af de nye adgangskrav. Troels var enig i vurderingen og ville 
gerne arbejde for at afskaffe kravene, men har fået oplyst fra Studiekontoret, at det vil være 
helt urealistisk at opnå dispensation. Eneste trøst er, at problemet forhåbentlig bortfalder 
om et par år, når ansøgerne til journalistuddannelsen vil have bestået studentereksamen iflg. 
gymnasiereformen.  
 
 
Ad 15. Tilrettelægning af eksamensplan 

 
Signe oplyste, at der er et stort ønske fra 2. semester om at få ændret eksamensplanen for 
juni 2008, fordi den skriftlige prøve i ’Dansk politik og forvaltning’ ligger den 11. juni, 
hvilket er i umiddelbart forlængelse af hjemmeopgaven i Radio (3. – 9. juni) og gruppeop-
gaven i Radio (9. – 10. juni).  
 
Karsten forklarede, at eksamen i Radio skal ligge i starten af måneden, fordi den afholdes 
med ekstern censur og opgaverne skal bedømmes, så eventuelle dumpede studerende kan nå 
at gå til reeksamen i august. Derudover er det et væsentligt ønske fra de studerende, at  
eksamen i Radio afsluttes henover en weekend, så de studerende har hele weekenden til at 
redigere i; dette er baggrunden for, at afleveringsfristen for hjemmeopgaven er sat til man-
dag den 9. juni.  
 
Man enedes om følgende ændringer, der tilgodeser 2. semester: 
 
’Indledende IT og webjournalistik samt Informations- og kildesøgning’ flyttes fra torsdag 
den 12. juni til onsdag den 11. juni 
’International politik og organisation’ flyttes fra torsdag den 12. juni til onsdag den 11. juni  
’Dansk politik og forvaltning’ flyttes fra onsdag den 11. juni til torsdag den 12. juni  
Alle klokkeslæt er uændrede.  
 
Karsten sender mail ud til alle studerende og orienterer om ovennævnte ændringer.  
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Ad 16. Kommunikation 
 
Kristian redegjorde for sine forslag til forbedring af kommunikationen mellem studerende 
og Centret, og Studienævnet besluttede at iværksætte følgende: 
 
a) Skemaændringer som aflysninger etc. sendes til de studerende via SMS. Funktionen 
ligger allerede i blackboard. Forudsætningen for, at funktionen kan bruges, er, at de stude-
rende indtaster deres mobilnummer i deres profil i blackboard – dette skal gøres for alle de 
fag, den enkelte studerende er tilmeldt.  
b) Oprettelse af en debatside på nettet, hvor alle emner kan diskuteres og kommenteres af 
både studerende og undervisere. Karsten oplyste, at SDU ikke kan hoste sådan en hjemme-
side. Nikolaj Rytgaard overværende diskussionen og gav tilsagn om, at debatsiden kan op-
rettes i Lixens regi.  
c) Efter hvert studienævnsmøde rundsendes et vinklet ’læs-let-referat’, der opridser de 
vigtigste informationer til de studerende. Denne opgave påtog Studienævnets formandsskab 
(Karsten og Signe) sig.  
Karsten takkede for de gode forslag.  
 
 
Mødet sluttede kl. 13.55. 
 
 
Karsten Prinds  / Liselotte Nielsen 
formand    sekretær 


