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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              22. december 2011 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i   

Studienævn for Journalistik 

den 19. december 2011  

 
 

Til stede: 

Peter Bro, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Mette Serup, faglig vejleder Lærke Kløvedal samt Li-

selotte Nielsen (sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

Razan El-Nakieb, Marie Bladt Apitz, David Nicolas Hopmann, og Sophie Bremer. 

 

Punkt 10 og 11 blev behandlet efter punkt 2. 

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 10. november 2011 

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser 

Taget til efterretning. 

 

 Meddelelser uden for dagsordnen 

i) Råd og vejledninger i forbindelse med digital eksamen – Samfundsvidenskab, kan læses 

på dette link: 
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Fakultet_info/Samfundsvide
nskab/SamDigitalSamlet 

j)  Som del af projektet ’De studerende i centrum’ afholdes for første gang De studerendes 

dag tirsdag den 17. april 2012. Dagen bliver holdt undervisnings- og eksamensfri, men 

med De studerendes dag som skemalagt aktivitet.  

k) Høring om udkast til nye bekendtgørelser om adgang til bachelor- og kandidatuddannel-

serne. 

 

 

3. Godkendelse af læseplan for bachelor og tilvalg foråret 2012 

Udsat, da den ikke er færdig. 

 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2012 

’Håndværk 2’ (tilvalg) godkendt. 

’Vidensfag 5: International politik og organisation’ – undervisningsform ændres til 3 timer i 8 

uger. 

Mediesprog 4 – fagbeskrivelsen blev overordnet godkendt; evt. efterfølgende mindre justerin-

ger kan godkendes af formanden. 

Journalistisk Håndværk 4 – fagbeskrivelsen blev overordnet godkendt; evt. efterfølgende 

mindre justeringer kan godkendes af formanden. 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Fakultet_info/Samfundsvidenskab/SamDigitalSamlet
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Fakultet_info/Samfundsvidenskab/SamDigitalSamlet
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5. Ændring af studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik 

Studienævnet godkendte ændringerne, der består af en præcisering af adgangskravet til kandi-

datuddannelsens linje A samt følgende ændringer på linje B: 

’Avanceret journalistisk seminar’ udgår fra og erstattes fra E2012 af ’Journalistisk laboratori-

um (J-lab)’. ’Medieteori og metode’ udgår og erstattes fra E2012 af ’Medier og politik’. Den 

valgfrie pulje reduceres til 10 ects-point i de tilfælde, hvor ’J-lab’ tages som 20 ects-point fag.  

 

 

6. ’Journalistikkens Dag’ 

Ideen om en sådan dag opgives, og der fortsættes med gode tirsdagsarrangementer (den un-

dervisningsfri periode kl. 12-14).  

 

 

7. Studietravlhed 

Faglig vejleder Lærke Kløvedal fortalte, at hun i snit har tre personlige henvendelser om 

ugen, der handler om stress, og at det er hendes opfattelse, at det ikke er pensum, men i stedet 

krav om idéudvikling og det sociale pres, der stresser de studerende.  Peter oplyste, at også 

han får henvendelser om stress, og at punktet har været diskuteret på et medarbejdermøde. 

Studienævnet drøftede herefter de mange forskellige årsager, der kan ligge til grund for opfat-

telsen af stress. Der blev foreslået et arrangement, fx på semestermødet, med information om 

advarselssignalerne for stress. 

Studienævnet besluttede at tage punktet op på et møde igen i det nye år.  

 

 

8. Praktik på cand.public. B-uddannelsen 

Det blev præciseret, at stud.public. B også skal inviteres til at deltage i praktikdagene. 

 

 

9. Ansøgning om oprettelse af studiekreds i Avanceret Journalistisk Seminar i foråret 2012 

Godkendt. Studiekredsen har et omfang på 10 ects-point, eksamensform er en hjemmeopgave, 

der bedømmes eksternt med 7-trinsskala. Studiekredsen erstatter det obligatoriske fag af 

samme navn for de deltagende studerende. 

 

 

10. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

250687 søgte om dispensation til at efteraflevere dele af sit BA-projekt: det engelske abstract, 

dokumentationsbilag samt litteratur- og kildeliste. Studienævnet noterede sig, at ansøgningen 

vedrørte efteraflevering af bilag til en opgave og ikke om en egentlig sygeeksamen.  

Studienævnet afslog det ansøgte, fordi det vurderes, at ansøgerens vilkår op til afleveringen af 

den 7 ugers opgave ikke havde været anderledes end andre studerendes. Det blev i forlængel-

se heraf påpeget fra studielederens side, at det aldrig er nogen dårlig ide at medbringe ekstra 

materiale til mundtlige eksamener, herunder også materiale, som med fordel kunne have ind-

gået i den oprindeligt indleverede opgave. 

 

060980 søger om yderligere 6 mdr. praktik i udlandet; ansøgeren er allerede i et 6 mdr. uden-

landsk praktikophold. Studienævnet afslog det ansøgte, fordi man ikke i samme grad som på 

godkendte, danske praktiksteder har mulighed for at vurdere en udenlandsk arbejdsplads’ mu-

ligheder for at fungere som uddannelsessted, herunder en vurdering af det journalistiske miljø, 

journalistisk metode, etik, coaching, vejledning, efterkritik og muligheder for fortsat udvik-
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ling for praktikanten gennem praktikforløbet. Derfor er Studienævnet generelt set optaget af, 

at udenlandsophold begrænses til seks måneder. 

 

211184 søgte om at få udbudt eksamen i ’Akademisk håndværk’ og ’Journalistisk filosofi’ i 

januar 2012 og at blive tilmeldt eksamen (mundtlig) heri. Studienævnet godkendte det ansøg-

te.  

 

060980 søgte om dispensation til, at den individuelle fagspecialisering kun består af 55 ects-

point, som allerede er bestået, samt om dispensation til at skrive speciale i en særlig form, 

hvori indgår en journalistisk bog.  

Studienævnet godkendte den særlige specialeform, men afslog at dispensere fra de 5 ects-

point op til de krævede 60 ects-point på ansøgerens studieordning. Studienævnet anbefalede, 

at ansøgeren overflytter til ny studieordning og skriver det selvstuderede område på 10 ects-

point, som er obligatorisk på ny ordning. Dermed overskrides med 5 ects-point, hvilket ligger 

indenfor, hvad rammen må overskrides med.  

 

050575 søgte om dispensation fra krav om studieaktivitet. Studienævnet godkendte det ansøg-

te og fastsatte den 31. januar 2013 som frist for afslutning af bacheloruddannelsen. 

 

Ansøgninger er ekspederet af formanden forud for mødet: 

230686 fik afslag på dispensationsansøgning vedr. førsteårsprøven jf. Studienævnets beslut-

ning på sidste møde. 

301089 fik dispensation til genaflevering af obligatorisk opgave i hhv. ’Journalistiske værktø-

jer 3’ og ’Refleksionsfag 2’. 

300483 fik dispensation til en særlig eksamensperiode i ’Refleksionsfag 1 Journalistikkens hi-

storie, værdigrundlag og etik’. 

 

 

11. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

190688 fik forhåndsgodkendt U. S. Foreign Policy fra American University i Washington, 

DC, med op til 10 ects-point valgfrit på bacheloruddannelsen. I ansøgningen om endelig me-

ritoverførsel skal vedlægges dokumentation fra American University om omregningen af po-

int til ects-point. Med hensyn til BA-projekt er det op til vejlederen, om vejledningen kan fo-

regå via Skype.  

 

120989 fik meritoverført ’Vidensfag 1 Komparativ politik’ på baggrund af ’Almen statskund-

skab’. Ansøgning om meritoverførsel af ’Vidensfag 3 Offentlig forvaltning’ blev udsat til næ-

ste møde.  

 

120777 fik meritoverført de tre obligatoriske fag på 1. semester af kandidatuddannelsens linje 

A  på baggrund af tidligere beståede fag på gammel studieordning.  Første semester overføres 

med de beståede 24 ects-point, og differencen på de 6 ects-point (op til de nugældende 30 

ects-point) indgår i den individuelle fagspecialisering inkl. selvstuderet område.  

 

080981 søgte om at få nedskrevet et forhåndsgodkendt fag fra 15 til 10 ects-point samt om 

forhåndsgodkendelse af faget ’Sprog og kulturmøde’ fra KU; dette fag er på 15 ects-point 

men søges forhåndsgodkendt til 10 ects-point.  

Studienævnet afslog at ændre i omfanget af et allerede forhåndsgodkendt fag, men godkendte, 

at det nu ansøgte fag, ’Sprog og kulturmøde’ er relevant for ansøgerens fagspecialisering i 

’Migration, sprog og identitet’. Faget blev således forhåndsgodkendt, men kun med et omfang 

på 5 ects-point, som er det omfang, der er tilbage på ansøgerens ramme for fagspecialisering.  
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011179 fik meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Europæisk po-

litik’. 

060980 fik meritoverført beståede fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Southeast 

Asian Studies’. 

061084 fik meritoverført to beståede fag og forhåndsgodkendt fire fag fra The New School, 

USA, til individuel fagspecialisering i ’Antropologi’. 

 

Følgende fag blev godkendt som valgfag på ansøgerens kandidatuddannelse, linje B: 

’Kulturel erindring og digitale medier’ fra Studienævn for Dansk, Litteratur, Kultur og Medi-

er, SDU, 021182.  

’Kommunikation i en globaliseret verden’ fra Studienævn for International Virksomheds-

kommunikation, SDU, 051284 og 060284. 

’Det moderne Tyrkiet’ fra Studienævn for Historie, SDU, 191186. 

’Teknologi og etik’ og ’Litterær oversættelse’ fra AU, 020783. 

’Organisation og webkommunikation’ fra Studienævn for Virksomhedskommunikation, 

Webkommunikation og Informationsvidenskab, SDU, 200484.  

 

Forhåndsgodkendelser af fag til fagspecialisering på kandidatuddannelsens linje A, ekspederet 

af den uddannelsesansvarlige jf. Studienævnets uddelegering: 

 

Fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Storytelling og strategi’, 120777. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Mediesociologi’, 040685. 

Fag fra CBS til individuel fagspecialisering i ’Design, identitet og kommunikation’, 160481. 

Fag fra The New School, USA, til individuel fagspecialisering i ’Internationale studier’, 

061086. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Politiks og økonomisk kommunikation’, 261282. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Moderne kultur og formidling’, 180177. 

Fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i ’Digital kommunikation, webdesign 

og sociale medier’, 311277. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Medieforskning, medieforståelse og nye medi-

er’, 150685. 

Fag fra Statskundskab, SDU, til fagspecialisering i ’Statskundskab med tilvalg i den offentlige 

sektors problematik’, 290685 og 020684. 

Projektorienteret forløb (praktik) som 10 ects-point valgfrit, 211184. 

Fag fra Center for Mellemøststudier, SDU, til individuel fagspecialisering i ’Mellemøststudi-

er’, 151280. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Idræt i samfundet’, 181082. 

Fag fra SDU til individuel fagspecialisering i ’Kulturhistorisk formidling’, 040457. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Velfærdsstudier’, 131183. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Dokumentar og visuel formidling’, 210887. 

Fag fra IT-Universitetet til individuel fagspecialisering i ’Digitale medier og medieudvikling’, 

021182. 

Fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Kommunikation og relationer’, 210685. 

 

 

12. Eventuelt 

a) Henvendelse fra studerende på 1. semester ang. flytning af eksamensdato for Mediejura. 

Desværre har praktiske forhold gjort, at eksamensdatoen måtte flyttes. 

b) Tak til de to studerende, Sophie Bremer og Razan El-Nakieb, der ikke fortsætter i Studie-

nævnet efter nytår. 

c) På første møde efter nytår tages punktet om den ledige studenterplads i Studienævnet op, 

og Peter Bro sørger for at iværksætte en udvælgelsesproces.  
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d) Næste møde blev fastsat til tirsdag, den 7. februar 2012 kl. 12-14. 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.15.  Studienævnet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


