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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              1. maj 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

den 8. maj 2012 kl. 10:00-12:00  

i mødelokale M (1. sal) på Statskundskab 

 
 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra torsdag den 3. maj kl. 9.00 til man-

dag den 7. maj kl. 15.30 (http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=3180&pid=ln-2844 ) . Tirsdag den 8. maj ligger materialet 

på Peter Bros kontor.    

 

 
1. Præsentation af studienævnets nye og gamle medlemmer samt faglige vejledere 

 

2. Godkendelse af referat af møde den 5. marts 2012 

 

3. Godkendelse af referat af møde den 29. marts 2012  

 

4. Meddelelser  

a) Det Danske Universitetscenter i Beijing (SDC) – brev om at der til september 2012 udby-

des fire kandidatuddannelser ved SDC og at målet er, at 15 danske studerende skal påtages 

på hver af disse kandidatuddannelser. Uddannelsesministeriet samt Danske Universiteter 

anmoder om, at alle videregående uddannelsesinstitutioner bidrager til arbejdet, således at 

alle relevante studerende får mulighed for at stifte bekendtskab med dette nye spændende 

tilbud.  

b) Dekanen har den 10. april 2012 godkendt opdateringen af studieordning 2011 for kandi-

datuddannelsen i journalistik. Studieordningen er offentliggjort på uddannelsens hjemme-

side. 

c) Rektor har udpeget de journaliststuderende Sebastian Andreasen og Simone Agger Micha-

elsen som repræsentanter for de studerende i Studienævn for Journalistik for året 2012. 

Camilla Huniche Christensen og Camilla Due-Frederiksen er udpeget som hhv. 1. og 2. 

suppleant. 

d) Rektor har godkendt, at David Nicolas Hopmann (medlem) og Erik Albæk (suppleant) pr. 

18. april 2012 udtræder som medlem af Studienævn for Journalistik. Samtidig har Rektor 

godkendt, at Karsten Baagø indtræder i Studienævnet. 

e) Godkendte opgaveformulering og plan for specialer. 

 

5. Eksamenssnyd 

 

6. Studiestart for årgang 2012 

 

7. Eksamensdatoer for omprøver i august 2012  
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8. Pensum for sommereksamen 2012  

 

9. Fagbeskrivelser for efteråret 2012 

 

10. Opdatering af studieordning 2011 for bacheloruddannelsen i Journalistik  

Bedømmelsen af Mediesprog 3 foreslås ændret fra bestået/ikke bestået til karakter efter 7-

trinsskalaen med virkning fra efteråret 2012.  

 

11. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

12. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

13. Forslag til emner på Studienævnets temadag (juni eller august) 

 

14. Eventuelt 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


