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-/nie 

 
 

Referat af  
møde i Studienævn for Journalistik  

mandag 29. november 2010 
 
 
 
 
I mødet deltog:  Lene Rimestad, Sophie Bremer, Peter Bro, Lise Karlshøj Ipsen (faglig 

vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 
 
Afbud fra: Charlotte Wien, Sally Hilden, Sofie Amalie Rasmussen.  
 
                                                                                                                                                                         
 
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 1. november 2010  
Udskudt, da referatet ikke er udsendt.  
 

 
Ad 2. Meddelelser 
Taget til efterretning. 
 
 
Ad 3. Ansøgninger om dispensation 
161178 fik dispensation til at blive eftertilmeldt eksamen i Mediejura og i Socialøkonomi 
og –politik i januar 2011 pga. dokumenterede særlige omstændigheder.  
 
120690 fik dispensation fra kravet om at deltage i eksamen i 1.-årsfagene senest ved udgan-
gen af første studieår pga. dokumenterede særlige omstændigheder. Den studerende starter 
forfra på bacheloruddannelsen pr. 1. september 2011.  
 
010579 fik afslag på dispensation om at blive eftertilmeldt eksamen i ’Journalistiske Værk-
tøjer 2: Kildekritik og samfundsvidenskabelig metode’ i januar 2011. Studienævnet beslut-
tede, at der skal udbydes eksamen i faget igen i juni 2011. 
 
240381 fik udsat fristen for at aflevere speciale til 1. marts 2011.  
 
Dispensationsansøgning fra SHS om at blive optaget på cand.public. B-uddannelsen uden 
at have bestået tilvalg blev udsat til næste møde.  
 
190690 fik afslag på dispensation om at måtte tage omprøve i Håndværk 3 TV i februar 
2011 uden at have deltaget i den ordinære prøve i januar. Der blev også søgt om at måtte 
tage fire akademiske fag (’Journalistisk sociologi’, ’Socialøkonomi og –politik’, ’Mediejura’ 
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samt ’Kommunikation og PR’) på anden vis under praktikopholdet/samtidig med bache-
lorprojektet. Den studerende kan tage disse eller tilsvarende fag uden at få bevilget dispen-
sation.  
 
 
Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 
200588 fik afslag på merit af ’Dansk forvaltning’ (5 ects) på baggrund af DJH-faget 
’Samfundsfag I’ (6 ects), idet der allerede er givet  merit for ’Dansk politik’ (5 ects), og 
det vurderes, at omfanget af pensum i ’Dansk forvaltning’ ikke er dækket af DJH-faget.  
 
Følgende blev godkendt: 
 
090483 fagene ’Digital strategisk kommunikation’ eller ’Digital design’ eller ’Filmhi-
storie’, alle fra KU til max. 10 ects valgfrit. 
 
280385 faget ’Danmark i krig – på tværs af medierne’, fra KU til max. 10 ects valgfrit. 
 
300880 faget ’Strategisk kommunikation og PR’, fra AU til 10 ects valgfrit. 
 
021183 faget ’Folkeretten og international politik’ og ’Irregulære bevæbnede aktører i 
IP’, begge fra KU til hver 10 ects valgfrit.  
 
180684 faget ’Medical Anthropology’, fra KU til 10 ects valgfrit.  
 
020481 fagene ’Auditiv kultur’ eller ’Music and Arts Management’ eller ’Retorik og 
krop’ eller ’Dokumentar og fakta i en tværmedial verden’, alle fra KU, til i alt 20 ects 
valgfrit.  
 
020287 fagene ‘Public Relations’, ‘Introductions to Photography’, ‘Small Group Com-
munication’, ‘American National Politics’, ‘Public Opinion and Behavior’, ‘National 
Security Policy’, ‘Introduction to Cultural Anthropology’, ‘Basic Philosophical Issues 
and Introductions to Sociology’, alle på 3 credits = 6 ects, fra University of Wisconsin 
Eau Claire, til 10 ects valgfrit.  
 
041286 fik godkendt ’Journalisisk Filosofikum’ fra public A som valgfrit på sin public 
B-uddannelse. Der tilrettelægges en særskilt eksamen i faget for public B-studerende.  
 
020387 fik godkendt et projektorienteret forløb på 10 ects valgfrit. Der skrives en rap-
port på baggrund af 6 mdr. praktik på den danske ambassade i Stockholm. Den stude-
rende opfordres til at kontakte Morten Skovsgaard forud for opholdet for at få nærmere 
oplysninger om den efterfølgende rapport.  
 
3112895 fik godkendt et sprogfag i fransk fra Institut d’Etudes Politique de Paris til 3 
ects i sin individuelle fagspecialisering i Politisk kommunikation og medier.  
 
 
Ad 5. Godkendelse af læseplan for F2011 
Godkendt. 
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Ad 6. Merit og forældelsesfrister 
Udsat til flere medlemmer er til stede.  
 
 
Ad 7. ’Journalistikkens Dag’ 
’Journalistikkens Dag’ finder sted fredag den 27. maj 2011, Peter Bro udsender invitation. 
Der blev nævnt en række forslag til oplægsholdere. En gruppe bestående af Peter, Sophie og 
Lene + evt. andre skal arbejde videre med programmet for dagen. 
 
 
Ad 8. Eksamen 
Pensum for vintereksamen 2010/11 blev godkendt. 
 
På cand.public.B-uddannelsens 1. semester blev der godkendt følgende ændringer af eksa-
mensdatoer: 
’Borger, Velfærd, Samfund’ (kun for journaliststuderende) flyttes til 24. – 27. januar 2011.  
’Håndværk’ og ’Mediesprog’ flyttes til 4. – 11. januar 2011.  
Valgfaget ’TV-nyheder og visuel tænkning’ forbliver uændret 12. – 19. januar 2011.  
 
 
Ad 9. Godkendelse af ny studieordning for bacheloruddannelsen 
Der blev godkendt følgende ændringer i studieordningen for bacheloruddannelsen med 
start 1. september 2011: 
 
På 2. semester (forår 2012) oprettes et nyt obligatorisk fag, ’Journalistisk Innovation’ på 5 
ects. Eksamensform: hjemmeopgave i form af et journalistisk produkt og en arbejdsrapport; 
bedømmes med ekstern censur og 7-trinsskala.  
 
På 4. semester (forår 2013) oprettes et nyt obligatorisk fag, ’Journalistikkens Praktik’ på 5 
ects. Eksamensform: hjemmeopgave (et selvstændigt udviklet journalistisk produkt i form 
af en website, der benytter sig af tekst, lyd og levende billeder, og en arbejdsrapport, der 
beskriver og diskuterer overvejelserne forud og efterfølgende); bedømmes med intern censur 
og bestået/ikke bestået. 
 
Fagene indgår i stedet for ’Vidensfag 2: Moderne dansk og europæisk historie’ og ’Medie-
sprog 4’, der begge udfases således:   
’Vidensfag 2: Moderne dansk og europæisk historie’ undervises sidste gang i foråret 2011. 
Eksamen i juni 2011, omprøve i august 2011 og sidste eksamen i januar 2012.  
Mediesprog 4 undervises sidste gang i foråret 2012. Eksamen i juni 2012, omprøve i august 
2012 og sidste eksamen i januar 2013.  
 
Peter taler med Jonas Blom om opstramninger i ’Mediesprog 3’ som følge af, at ’Medie-
sprog 4’ udgår med virkning fra 2011-ordningen.  
 
 
Ad 10. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven 
Ingen kommentarer. 
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Ad 11.  Eventuelt 
Peter orienterede om opgaverne i undervisningen i ’Komparativ politik’ på 1. semester.  
Der afholdes semestermøde tirsdag den 14. december fra kl. 12.00. 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.10. 
 
 
  Peter Bro  
  formand  / Liselotte Nielsen 
     sekretær 


