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Studienævn for Journalistik 

1. juni 2011  

J.nr. 033/578 

-/nie 

 

 

Referat af   

møde i Studienævnet for Journalistik 

torsdag 12. maj 2011  

 
 

Deltagere:  Karen Løth Sass, David Nicolas Hopmann, Mette Serup, Marie Bladt 

Apitz, Razan Bahaa El-Nakieb (kom under pkt. 3), Sophie Bremer, fagli-

ge vejledere Lise Ipsen (gik efter pkt. 3) og Lærke Kløvedal samt Liselot-

te Nielsen (sekretær). 

 

Afbud fra: Charlotte Wien og Peter Bro. 

 

 

Sophie Bremer indledte med at byde velkommen til Lærke Kløvedal, som er ansat som 

ny faglig vejleder fra 1. maj. Lise Ipsen stopper med udgangen af juni, da hun skal i 

praktik fra efterårssemestret.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ad 1.  Godkendelse af referat af møde den 14. april 2011 

Godkendt.  

 

 

Ad 2. Meddelelser 

Sophie gjorde opmærksom på, at der kan indstilles kandidater til undervisningsprisen; 

Marie og Sophie sørger for at koordinere. 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Studieledere, faglige vejledere og studienævnsmedlemmer er inviteret til et kvalitetsse-

minar på SDU med fokus på uddannelseskvalitet og projektet ”De studerende i cen-

trum”. Invitationen er sendt ud pr. mail.  

 

Vibeke Borberg, der har undervist journaliststuderende i Mediejura, forsvarer sin ph.d.-

afhandling torsdag den 26. maj 2011. 

 

Karen Løth Sass fortalt kort om forårets ’store matchdag’, som forløb godt for de jour-

nalist-studerende fra SDU. Tre studerende fik ikke praktikplads, de to søger orlov og en 

enkelt søger plads i 2. runde. Som helhed forløb dagen mere roligt end tidligere.  
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Ad 3. Ansøgninger om dispensation 

230689 fik tilladelse til at tage andet semesters omprøver i august 2011 uden at have 

deltaget i de ordinære prøver i juni. Ansøgeren læser på SDU’s Eliteordning.  

 

140784 søgte om dispensation til et 4. prøveforsøg i Mediesprog 1. Studienævnet udsat-

te behandlingen og beder ansøgeren uddybe sin ansøgning. 

 

251284 søgte om dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011 til trods for, 

at fem obligatoriske fag ikke er bestået. Fagene er ’Mediejura’, ’Moderne dansk og eu-

ropæisk historie’, ’Dansk forvaltning’, ’Socialøkonomi og –politik’ samt ’Mediesocio-

logi 4’. Ansøgeren mangler derudover et valgfrit fag på 10 ects-point. Studienævnet 

afslog at bevilge dispensation, fordi de manglende fag er væsentlige i forhold til bache-

lorprojektet. Studienævnet opfordrer ansøgeren til at tage de manglende prøver i januar 

2012 og herefter aflevere bachelorprojektet i april 2012 sammen med det hold studeren-

de, der er i 18-mdr. praktik.   

 

210986 fik afslag på dispensation om at blive tilmeldt eksamen i ’International politik’ 

og i ’Mediesociologi 4’ i juni 2011 efter tilmeldingsfristens udløb. Studienævnet bevil-

gede ansøgeren dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011.  

 

140885, 020586, 300785 og 190785 fik afslag på dispensation om at blive tilmeldt ek-

samen i ’Mediesociologi 4’ i juni 2011 efter tilmeldingsfristens udløb. Studienævnet 

gav dog ansøgerne dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011.  

 

141087 fik afslag på dispensation om at blive tilmeldt eksamen i ’Dansk politik’ og i 

’Mediesociologi 4’ i juni 2011 efter tilmeldingsfristens udløb. Studienævnet bevilgede 

ansøgeren dispensation til at skrive bachelorprojekt i efteråret 2011.  

 

Studienævnet havde modtaget en sag vedr. en ansøger til tilvalg i 2011, som ønsker en 

tilkendegivelse af, hvorvidt 4 års studier fra Kunstakademiet samt et bestået tilvalg i 

Journalistik giver adgang til kandidatuddannelsens linje B. Studienævnet indstiller til 

Eksamenskontoret (står for optagelse på kandidatuddannelser), at den angivne uddan-

nelsesmæssige baggrund berettiger ansøgeren til optagelse. 

 

Herefter behandlede Studienævnet en lang række ansøgninger om dispensation til at 

blive indskrevet på kandidatuddannelsens linje B uden at have bestået tilvalg i Journali-

stik. Afgørelsen af sådanne ansøgninger ligger hos Eksamenskontoret, men Studienæv-

net skal komme med indstillinger.  

 

080683, 230586, 240581 og 271186: Studienævnet ønsker ekstra oplysninger fra ansø-

gerne for at kunne komme med en indstilling. 

 

Studienævnet indstiller til Eksamenskontoret, at følgende ansøgere til kandidatuddan-

nelsens linje B meddeles afslag: 

 

070986, BA i Kommunikation (Humanistisk Informatik) fra AAU 

080287, Diplomingeniør i Bygning samt Videnskabsteori på enkeltfag 

160888, BA i Kommunikation fra AAU 
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201087, Humanistisk basisuddannelse og 3. år i Kommunikation fra AAU/Kbh. samt to 

enkeltfag i journalistik fra Australien 

230185 Naturvidenskabelig BA i Biologi-Formidling fra SDU 

231282 BA i Arkitektur fra AU samt 2 års afbrudte studier på Aarhus Lærerseminarium 

 

Ansøgning fra 21080 blev udsat til næste møde.  

 

080384 havde spurgt, hvilke fag der skal suppleres med for at blive kvalificeret til opta-

gelse på kandidatuddannelsens linje B. Studienævnet indstiller, at ansøgeren supplerer 

med ’Journalistiske Værktøjer 1: Mediejura for journalister’ samt ’Refleksionsfag 2: 

Journalistik og samfund 1’.  

 

 

Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 

021183 fik forhåndsgodkendt faget ’Genocides in Africa’ fra KU til valgfrit på kandi-

datuddannelsens linje B.  

270383 fik godkendt en individuel fagspecialisering i ’Dokumentarfilm’ og fag fra The 

New School i New York, men afslag på faget ’Sound and Image’ som er for praktisk 

orienteret til at indgå. 

071081 fik godkendt en individuel fagspecialisering i ’Kultur og formidling’, hvor faget 

’Sammenhængskraft’ blev godkendt til at indgå. Ansøgeren fik endvidere godkendt sin 

studieplan og kan forblive indskrevet på kandidatuddannelsens linje A indtil 31. august 

2012.  

190688 søgte om forhåndsgodkendelse af to fag, ’PO3051 Global Political Economy’ 

og ’PO3053 Politics in France’, fra American University of Paris. Studienævnet beder 

om at få antal undervisningstimer og pensumlister for at tage stilling.  

 

 

Ad 5. Godkendelse af eksamensdatoer for vintereksamen 2011/12 

Datoer for ordinære prøver i januar og omprøver i februar 2012 for bachelor-, tilvalg og 

kandidatuddannelser blev godkendt. 

 

 

Ad 6. Godkendelse af læseplan for efteråret 2011  

Læseplan for bachelor-, tilvalg og kandidatuddannelser blev godkendt med undtagelse 

af 3. semester på bachelor, hvor der var ønske om mere sammenhængende fritid (én 

ugentlig fridag) ved at placere timerne i ’Journalistiske værktøjer 3: Researchtilgange’ 

(mandag) på samme dag som timerne i ’Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1’ 

(fredag), dvs. samle fagene enten på mandage eller fredage. 

[Dette blev undersøgt efter Studienævnsmødet. Grunden til, at de to fag ikke er placeret 

på samme dag er, at det er umuligt at få tildelt et stort lokale hele mandage eller hele 

fredage. 30.5.2011/sekr.] 

 

 

Ad 7. Det nye første semester (bachelor og tilvalg) 

Studienævnet drøftede tilrettelæggelsen af undervisningen på 1. semester, hvor der sam-

læses mellem bachelor og tilvalg, og hvor undervisningen sidste år blev samlet på 3 

hold mod tidligere 4 hold. 
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Karen orienterede om nogle af de tanker, som underviserne har gjort sig, fx om feed-

back fra instruktorer og om brug af forelæsninger på skift mellem underviserne.  

Der blev advaret mod at bruge Medietorvet til forelæsninger, dels er det uegnet til un-

dervisning og dels signalerer det henslængthed.  Ligeledes blev der advaret mod at op-

dele de studerende i selvstyrende redaktioner, fordi 1. sem. studerende har brug for 

samhørighed og socialt fællesskab.  

 

Sophie kritiserede, at der i år også kun oprettes 3 hold og efterlyste en konkret skriftlig 

plan fra Studielederen om tilrettelæggelsen af undervisningen. 

 

 

Ad 8. Planlægning af semesterslutmøde 

Punktet blev udsat og overladt til Peter Bro. 

 

 

Ad 9. Næste studienævnsmøder 

Punktet blev udsat.  

 

 

Ad 10. Eventuelt 

a) Sophie foreslog et punkt til drøftelse i Studienævnet efter sommerferien: optagelses-

prøven, indholdet heraf og frafald på studiet. Davids undersøgelse af ansøgere.  

 

b)  Stud.public. B ønsker sig en praktikantdag på SDU i lighed med den første prakti-

kantdag, der afholdes for BA-studerende. Forslaget overlades til praktikvejleder Karen 

Løth Sass og uddannelseskoordinator Morten Skovsgaard. 

 

c)  Eksamensformen i Mediesprog 2 bør tages op til vurdering. De studerende på TV-

holdet synes ikke, at de trænes i speak, hvorimod Radioholdet gør. Det aftaltes, at punk-

tet tages op til efteråret, når der er erfaring med, hvordan eksamen er forløbet.  

 

d) Det sidste studienævnsmøde før sommerferie skal være et længerevarende tema-

møde med frokost. Emner til drøftelse bl.a. blokundervisning og PR af journalistuddan-

nelserne.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.30.  

 

 

  Sophie Bremer  

  næstformand  / Liselotte Nielsen 

     sekretær 


