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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              22. november 2011 

             J.nr. 033/578 

 

 

 

Referat af møde i Studienævn for Journalistik 

den 10. november 2011  
 

 

 

Til stede: 

Peter Bro, Charlotte Wien, Razan Bahaa El-Nakieb, Marie Bladt Apitz, faglig vejleder Lærke 

Kløvedal samt Liselotte Nielsen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Karen Løth Sass, David Nicolas Hopmann, Mette Serup og Sophie Bremer. 

 

 

Tillægsdagsordenens punkt 12 blev behandlet før punkt 11. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 20. september 2011  

 Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

 Taget til efterretning. 

  

 Meddelelser uden for dagsordnen 

 I.   Kopi af studiechef Per Christian Andersens brev til alle studerende om, at universitetet 

fra 1. november 2011 udelukkende overgår til udelukkende digital kommunikation med 

de studerende. Alle henvendelser til studerende, herunder informationer, servicemedde-

lelser og afgørelser vil blive leveret til studenter-mailadressen, som er entydig og sikker. 

Studerendes henvendelser til universitet skal ligeledes foregår digitalt.  

 

 Studienævnet bemærkede, at også underviserne skal sørge for at maile til studenter-

mailadresser, sådan at studerende ikke får nogle beskeder på hotmail/gmail etc. og andre 

beskeder på deres studenter-mail. Peter vil rundsende mail til både undervisere og stude-

rende om den digitale kommunikation.  

 

J. Dimittendanalyser 2009 og 2010, herunder bachelorer og kandidater i Journalistik. 

 

 

3. Ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

201086 fik dispensation fra reglen om at deltage i alle eksaminer i førsteårsprøven i løbet 

af det første studieår. 

230686 søger om dispensation vedr. førsteårsprøven. Studienævnet satte den 1. december 

2011 som absolut sidste frist for ansøgeren til at indsende dokumentation/lægeerklæring 



                                                                                      

2 
 

og bemyndigede formanden til at afvise dispensationen, såfremt den krævede dokumenta-

tion ikke modtages. 

041284 fik udsat afleveringsfristen for speciale til 15. april 2012. 

200582 fik tilladelse til at aflevere en obligatorisk opgave i ’Vidensfag 1 Komparativ po-

litik’ efter fristens udløb. 

090575 fik dispensation fra studieaktivitetskravene og kan forblive indskrevet på kandi-

datuddannelsen indtil 31. august 2013. 

260188 søger om at forlænge et 6 mdrs. praktikophold i Spanien med yderligere 6 mdr. 

Studienævnet udsatte afgørelsen af sagen. 

070677 og 201272 har begge en baggrund som professionsbachelor i tv-billedjournalist 

hhv. fotojournalist fra Danmarks Journalisthøjskole og søger optagelse på cand.public. A-

uddannelsen. Jf. Studienævnets tidligere beslutning kan disse professionsbachelorer opta-

ges på uddannelsen, såfremt der er plads. 

300483 søgte om dispensation til at gå til omprøven i ’Refleksionsfag 1: Journalistikkens 

historie, værdigrundlag og etik’ (tilvalg) i februar 2012 uden at have deltaget i den ordi-

nære prøve i januar begrundet i, at prøveperioden i dette fag i januar overlapper med 

valgfaget ’TV-nyheder og visuel tænkning’ på kandidatuddannelsens linje B. Studienæv-

net afslog at give dispensation, henviser den studerende til at prioritere ’Refleksionsfag 1: 

Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik’ højest i januar og tage omprøven i ’TV-

nyheder’ i februar måned.  

 

 

4. Ansøgning om meritoverførsel (lukket punkt) 

030482 fik forhåndsgodkendt faget ’Europe and it’s others’ fra The New School i New 

York til 10 ects-point i en individuel fagspecialisering i ’International Affairs’. 

171179 søgte enten om nedjustering af beståede fag til sin individuel fagspecialisering el-

ler om at få nednormeret faget ’Selvstuderet område’ fra 10 til 5 ects-point. Studienævnet 

godkendte en nedjustering af fag til den individuelle fagspecialisering, sådan at det senest 

beståede fag meritoverføres med 5 ects-point mindre. 

040685 fik forhåndsgodkendt fire fag fra The New School i New York til hver 10 ects-

point under forudsætning af, at det dokumenteres, at fagene er på kandidatniveau, og 

samtidig gøres opmærksom på, at der max. kan overføres 30 ects-point af disse forhånds-

godkendte fag, hvis ansøgeren består tidligere forhåndsgodkendte fag fra KU. 

200287 fik forhåndsgodkendt ’Foundations/Political Science’ fra University of Califor-

nia, San Diego (UCSD) til 10 ects-point i en individuel fagspecialisering i ‘Amerikanske 

studier’. Den studerende søgte om forhåndsgodkendelse af to yderligere fag fra UCSD, 

som begge var på bachelor-niveau. I ansøgningen argumenterer den studerende for, at der 

på UCSD gør sig særlige forhold gældende, hvorved MA fag er på Ph.d-niveau, hvorfor 

BA fag bør kunne indgå på kandidatniveau. Studienævnet kunne ikke tilslutte sig den 

studerendes argumentation, men valgte dog alligevel at godkende de to BA fag på cand. 

public A-uddannelsen med en samlet vægt på 10 ECTS (halvdelen af deres værdi på BA-

niveau). Denne beslutning blev truffet på baggrund af præcedens for, at bachelor-fag kan 

indgå  på cand. public A-uddannelsen i særlige tilfælde og at de i så tilfælde indgår med 

en lavere ECTS vægt. 

120586 fik forhåndsgodkendt ’Mediekommunikation anno 2011 – diskurser i masseme-

dier, især TV, Internet (herunder de sociale netværk’ fra Studienævn for Dansk, Littera-

tur, Kultur og Medier på SDU til 10 ects-point valgfrit. Det betinges, at faget bestås på 

kandidatniveau. 

170685 fik meritoverført 10 ects-point valgfrit på baggrund af to beståede fag på 

cand.merc.-uddannelsen på CBS. 
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161183 fik forhåndsgodkendt, at to af fire fag fra KU kan indgå med 20 ects-point valg-

frit. Alle fire fag blev forhåndsgodkendt, så den studerende kan selv vælge, hvilke to fag 

der ønskes. 

230886 søgte om meritoverførsel af to fag, Journalistiske værktøjer 2 og 3 Researchtil-

gange, -metoder og teknikker, på 2010-studieordningen på baggrund af faget ’Journalisti-

ske værktøjer 2: Kildekritik og samfundsvidenskabelig metode samt Mediesociologi 2’ 

på 2008-ordningen. Alternativt søgte den studerende om udsættelse af tidsfristen for at 

bestå førsteårsprøven.  

Studienævnet afslog den ansøgte meritoverførsel, fordi der på 2010-ordningen er væsent-

ligt meget mere undervisning i metode end det var tilfældet på 2008-ordningen (15 timer 

tidligere mod nu 60 timer), og en meritoverførsel kan derfor ikke forsvares.  Studienæv-

net godkendte derfor den studerendes alternativ, nemlig at udsætte tidsfristen for at bestå 

førsteårsprøven til udgangen af august 2012.  

 

 

5. Procedure for behandling af forhåndsgodkendelser for meritoverførsel på kandi-

datuddannelsens linje A 

 Studienævnet uddelegerede til Charlotte Wien at behandle ansøgninger om forhåndsgod-

kendelse af fag til fagspecialiseringer på kandidatuddannelsens linje A. Opstår der tvivls-

tilfælde vedr. en sådan ansøgning, bringes den op på et møde i Studienævnet. Kopi af 

forhåndsgodkendelser fremlægges til Studienævnets orientering ved næste møde. 

 Alle ansøgninger om endelig meritoverførsel af beståede fag til fagspecialiseringer skal 

behandles på et møde i Studienævnet.  

 

 

6. Godkendelse af pensum for vintereksamen 2011/12 

 Godkendt. 

 

 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2012 

Der forelå et forslag til fagbeskrivelse for Journalistisk håndværk 4 hhv. Mediesprog 4, 

hvor undervisningen i Mediesprog 4 ændres fra værkstedsundervisning på to store hold til 

forelæsninger for hele årgangen kombineret med forskellige former for sparring og vej-

ledning.      

 

Denne undervisningsform i Mediesprog 4 blev godkendt. Selve godkendelsen af de to 

fagbeskrivelser blev udsat til næste møde, idet der fortsat mangler noget koordinering 

mellem de to fag.  

 

 

8. Godkendelse af læseplan for foråret 2012 

 Læseplan for kandidatuddannelsens linje A blev godkendt. 

 

 

9.  Ændring af studieordning for kandidatuddannelsen 

 Punktet blev udsat til næste møde. 

 

 

10. Opfølgning på semestermøde 

 Emner fra semestermødet: studerende ønsker   

- flere retningslinjer vedr. interview-teknik; 

- bedre fordeling af undervisningstid og opgaver; 
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- udlandsophold på bachelordelen. 

- længere studietid – eksempelvis ved at udvide grund- / bachelor-uddannelsen 

  med et eller flere semestre 

 

 

11. Eventuelt 

Lærke fortalte, at den megen vægt på innovation og ny idé hver uge i håndværksunder-

visningen på første semester stresser de studerende virkelig meget. 

 

Studienævnet brugte en del tid på at drøfte forløbet af de studerendes opstilling af kandi-

dater til valg af studienævn. I sin egenskab af formand og studieleder lovede Peter Bro at 

kontakte de relevante personer på universitetet for at høre, om opstillingsprocessen kan 

genåbnes hhv. om andre muligheder for at få opstillet en fjerde studerende. Peter vil der-

efter sørge for at orientere alle studerende. 

 

 

12. Status på handlingsplan vedr. studie- og undervisningsmiljøvurdering UMV 2010 

 Peter blev bemyndiget til at skrive svar. 

 

 

Mødet sluttede kl. 13.20. 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  

 


