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Studienævn for Journalistik 
 10. januar 2011  

J.nr. 033/578 
seier/nie 

 
 

Referat af   
møde i Studienævnet for Journalistik 

mandag 20. december 2010 
 
 
I mødet deltog:  Lene Rimestad, Sophie Bremer, Sally Hilden, Sofie Amalie Ras-

mussen, Peter Bro, Lise Karlshøj Ipsen (faglig vejleder) og Pernille 
Seier Hansen (sekretær). 

 
Afbud fra: Charlotte Wien.  
 
                                                                                                                                                                         
 
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 1. november 2010  
Godkendt.  
 
 
Ad 2. Godkendelse af referat af møde den 29. november 2010  
Godkendt. 
 
 
Ad 3. Meddelelser 
Taget til efterretning.  
 
Meddelelser uden for dagsordnen 
Fristen for tilmelding til omprøver i februar er nu fastlagt til 31. januar 2011. 
 
Sidst i januar udbyder Samfundsvidenskabs Universitetspædagogiske Enhed (SUE) to 
kurser i praktisk undervisningspædagogik for nye undervisere, instruktorer mv.  
 

 
Ad 4. Ansøgninger om dispensation 
021182 fik afslag på dispensationsansøgning om at forblive indskrevet på public A-
uddannelsen uden at have opfyldt kravene om studieaktivitet jf. studieordningens punkt 
2.1.1. Ansøgeren har senest været studieaktiv i foråret 2008. Studienævnet vil dog se 
med velvillighed på en ansøgning om genindskrivning på et senere tidspunkt, når ansø-
geren føler sig klar.  
 
240173 fik afslag på dispensationsansøgning om at forblive indskrevet på public A-
uddannelsen uden at have opfyldt kravene om studieaktivitet jf. studieordningens punkt 
2.1.1. Ansøgeren har senest været studieaktiv i foråret 2003. Studienævnet vil dog se 
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med velvillighed på en ansøgning om genindskrivning på et senere tidspunkt, når ansø-
geren føler sig klar.  
 
020481 søgte sammen med 11 medstuderende om studiekreds som erstatning for det 
obligatoriske fag ”Avanceret journalistisk seminar”. Godkendt. 
 
260784 fik dispensation til at starte speciale på trods af, at ansøgeren mangler 20 ects-
point fag.  
 
140784 fik afslag på at gå til omprøven i Journalistisk Historie og Etik i februar 2011 
uden at have deltaget i den ordinære prøve i januar 2011. Studienævnet anbefalede den 
studerende at afmelde sig prøven i faget i januar 2011 og i stedet tilmelde sig i juni 
2011.  
 
300684 havde henvendt sig med spørgsmål om, hvordan den studerende kunne hurtigst 
muligt kunne tage eksaminer i de manglende fag (Mediesociologi 4, International poli-
tik og organisation samt 7. semesters valgfag) og færdiggøre sin bacheloruddannelse. 
Den studerende fulgte ikke valgfaget i september pga. erhvervsarbejde, som har varet 
indtil 31.12., og har kun tilmeldt sig eksamen i Mediesociologi 4 i januar 2011. Den 
studerende har ikke mere SU tilbage og ønsker en løsning for at færdiggøre uddannelsen 
hurtigst muligt.  
Den studerende fik dispensation i juni 2010 til at starte bachelorprojekt samtidig med at 
tage eksamen i de manglende fag. Denne dispensation gælder fortsat, så den studerende 
kan starte bachelorprojektet i januar 2011. Herudover gav Studienævnet ikke yderligere 
dispensationer, men henviste til de fremtidige eksamensterminer.  
 
270884 fik afslag på dispensation fra tilmeldingsfrist til eksamen, idet en forglemmelse 
ikke er grundlag for dispensation.  
 
230586 har henvendt sig ang. en individuel overgangsordning mellem udgåede fag og 
kommende fag på 2010-ordningen. Peter forestår udarbejdelsen af en individuel studie-
plan.  
 
100387 søgte om dispensation til at blive optaget på kandidatuddannelsens linje B uden 
at have taget tilvalg i journalistik på SDU. Studienævnet vurderede ansøgerens snart 
færdiggjorte bacheloruddannelse fra RUC, hvori der er indeholdt journalistiske fag sva-
rende til 37,5 ects-point. Studienævnet besluttede, at ansøgeren skal supplere med fage-
ne ’Journalistiske Værktøjer 2: Researchtilgange, -metoder og –teknikker’ og ’Journali-
stik, kommunikation og PR’ for at være kvalificeret til optagelse på linje B.  
 
En ansøger fik forhåndsgodkendt, at et specifikt forløb på 45 ects-point bestående af fag 
fra Copenhagen Business School og en række fag fra University of Hong Kong tilsam-
men med ansøgerens bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet vil kvalificere ansøge-
ren til at blive optaget på kandidatuddannelsens linje B uden at have taget tilvalg i jour-
nalistik på SDU. 
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090682 har fremsendt dokumentation for sygdom kort tid før afleveringsdatoen for ba-
chelorprojekt i december 2010 og fik godkendt at måtte aflevere i foråret 2011.  
 

Ad 5. Ansøgninger om meritoverførsel 
120582 fik forhåndsgodkendt fag fra UTS i Australien. 
170685 fik forhåndgodkendt fag fra KU. 

 
Ad 6. Merit og forældelsesfrister 
Toårsfristen får lov at bestå. 

 
Ad 7. Godkendelse af fagbeskrivelser 
Mediejura: Eksamensform godkendt. 
Seminarrække på cand.public A godkendt. 
Bachelorprojekt: Lene/Peter arbejder videre med det.  
Journalistiske værktøjer 2: To multiple choice test i stedet for en. Godkendt. 
Håndværk 4: Godkendt. Peter snakker med Anne Lea og Rune Skuym om Feature.  
Mediesprog 4: Ændre dato. Godkendt. 
Medier og politik: Godkendt (dog stavefejl). 
Journalistisk filosofikum: Godkendt. 

 
Ad 8. Opfølgning på semestermøde 
Det må gerne være placeret tidligere på året. Der skal være plads til mere dialog. Måske 
skal det holdes årgang for årgang og holde et idéudviklingsmøde pr. semester.  
 
 
Ad 9. Eventuelt 
Risikovejledningen blev diskuteret. 
Tak til Sally og Amalie, der stopper i Studienævnet. 
 
 
  Peter Bro  
  formand  /      Pernille Seier Hansen/Liselotte Nielsen 
     sekretær 


