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Referat af  

møde i Studienævnet for Journalistik 
mandag 1. november 2010 

 
 
 
I mødet deltog:  Charlotte Wien, Sally Hilden, Sofie Amalie Rasmussen, Peter Bro, 

Lise Karlshøj Ipsen (faglig vejleder), Pernille Seier Hansen (fuldmæg-
tig) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
Afbud fra: Lene Rimestad og Sophie Bremer.  
 
                                                                                                                                                                          
 
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 27. september 2010  
Peter Bro præciserede, at den nævnte ansøgning til Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde 
først indsendes til en senere ansøgningstermin. 
Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 2. Meddelelser 
Taget til efterretning. 
 
Meddelelser uden for dagsordnen 
Studienævnet har modtaget lister over studerende, der skal indkaldes til samtale, fordi de 
opfylder krav om studieaktivitet, dvs. ikke har bestået minimum 60 ects i en sammenhæn-
gende periode på to år.  
 
 
Ad 3. Ansøgninger om dispensation 
250682 fik udsat afleveringsfristen for speciale.  
 
 
Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 
280687 fik forhåndsgodkendt ’International Relations – Global Politics’ og Methodologies 
of International Relations’ fra RUC til i alt 10 ects-point valgfrit. 
 
230587 fik forhåndsgodkendt to fag med tilsammen 10 ects-point blandt ’Crisis Commu-
nication’, ’Web Interaction and Communication’, ’Medier og Magt’, ’Markedsføring på 
forbrugermarkeder’ eller ’Interculturel Business Communication’ fra CBS. 
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051186 fik forhåndsgodkendt ’Politisk kommunikation i praksis’ og ’Medier og Magt’ fra 
CBS med tilsammen 10 ects-point valgfrit. 
 
021288 fik afslag på merit af ’Dansk Forvaltning’ på baggrund af bestået ’Politologisk 
Grundkursus’ på Statskundskabsstudiet på KU, idet KU-fagets pensum inden for forvalt-
ning og demokrati langt fra dækker pensum i ’Dansk Forvaltning’. 
 
200588 søger om merit af ’Dansk Forvaltning’. [Sagen tages op igen på næste møde, da der 
er indkommet flere oplysninger /sekr.]. 
 
301181 søgte om forhåndsgodkendelse af ’Arms Control and Disarmament’ fra Bilkent 
University i Ankara. Faget har et omfang svarende til 6 ects-point, men det søges forhånds-
godkendt til 10 ects-point begrundet i det forventede tidsforbrug. Studienævnet forhånds-
godkendte faget til 6 ects-point, men fandt ikke grundlag for at opskrive faget til 10 ects-
point.  
 
300877 søgte meritoverførsel af tre beståede fag fra The American University of Beirut: 
’Special Topic Arab/Israeli War’, Special Topic Palestinians in Lebanon’ og ’Senior Seminar 
in Arab Political Processes’. De to førstnævnte fag er forhåndsgodkendt til hver 6 ects-
point, men ansøgeren søger om at få godkendt det førstnævnte til 14 ects-point. Det tredje 
fag er på bachelorniveau men forhåndsgodkendt til ansøgerens kandidatuddannelse, dog 
uden fastsættelse af ects-værdi. Den studerende søger om at få dette fag meritoverført med 
10 ects-point. 
Studienævnet fastholdt sin godkendelse af, at de to førstnævnte fag kan meritoverføres med 
hver 6 ects-point og godkendte, at det tredje fag kan meritoverføres med 3 ects-point. 
Nævnet fandt ikke grundlag for at opnormere fag det førstnævnte fag fra 6 til 14 ects, og 
med hensyn til det sidstnævnte fag lagde Nævnet vægt på, at der er tale om et fag på bache-
lorniveau, hvor det er Nævnets praksis at være imødekommende over for at meritere meget 
relevante bachelorfag til kandidatuddannelsen, men kun med halvdelen af det fastsatte om-
fang.  
 
 
Ad 5. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2011 
To mindre ændringer for fagbeskrivelser i efterårssemestret 2010 blev godkendt:  
 
I ’Medieteori og Metode’ ændres prøveformen fra tre opgaver i løbet af semestret til en to-
dages hjemmeopgave. Bedømmelse og censurform er uændret.  
 
I ’Journalistisk Håndværk’ (kandidatuddannelsen) ændres i teksten under ’prøveform’, såle-
des at den studerende udvælger to (ikke tre) artikler fra multimedieprojektet.  
 
Studienævnet godkendte følgende fagbeskrivelser, som derefter videresendes til dekanens 
godkendelse:  
 
Bacheloruddannelsen 
Journalistisk Håndværk 2: Radio og web 
Journalistisk Håndværk 3: TV 
Mediesprog 2 
Journalistiske Værktøjer 2: Researchtilgange, -metoder og –teknikker 
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Vidensfag 2: Moderne Dansk og Europæisk Historie 
Vidensfag 3: Offentlig Forvaltning 
Journalistisk Håndværk 4 
Journalistik, Kommunikation og PR 
International Politik og Organisation 
 
Tilvalg 
Journalistisk Håndværk 2  (10 ects-point) 
 
Kandidatuddannelsen 
Medier og Politik (10 ects-point)  [ikke godkendt af dekanen, afventer ny studieordning] 
Selvstuderet område 
Medieteori og Metode 
Speciale (A) 
 
 
Ad 6. Godkendelse af studieordning for kandidatuddannelsen (linje A og B) 
Studienævnet principgodkendte, at ordningen for public A ændres, således at de tre obliga-
toriske fag på 1. semester hver tæller 10 ects-point. Under speciale for public A rettes antal-
let af sider, så det stemmer overens med fagbeskrivelsen for specialet, og derudover ændres 
fordelingen af optagne studerende fra tidligere 15+15 til fremover 30.  
 
 
Ad 7. Nye fag på Journalistuddannelsen 
Studienævnet diskuterede indholdet af to nye fag på bacheloruddannelsen, et praktiksøg-
ningsforløb og et modul i journalistisk innovation. Der udarbejdes fagbeskrivelser for så-
danne to moduler, der hver skal have et omfang på 5 ects-point.   
 
Derudover drøftede man muligheden for fremover at ændre undervisningen fra at være 
platforms-opdelt til at være indholdsstyret.  
 
 
Ad 8. Udlandspladser 
Punktet var ønsket på dagsordnen af Sally Hilden. Baggrunden var, at journalist-studerende 
på DJH kan komme på udlandsophold via aftaler mellem DJH og udenlandske journalist-
uddannelser, og de journalist-studerende på SDU har ønske om tilsvarende muligheder for 
udlandsophold.  
 
Man besluttede at tage punktet op igen til foråret, når Charlotte Wien er vendt hjem fra 
udlandet.  
 
 
Ad 9. ’Journalistikkens Dag’ 27. maj 2011  
Udsat til næste møde.  
 
 
Ad 10. Eventuelt 
Læseplanen for foråret 2011 vil blive fremlagt til godkendelse på næste møde.  
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Mødet sluttede kl. 14.15. 
 
 
  Peter Bro  
  formand  / Liselotte Nielsen 
     sekretær 


