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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              11. oktober 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 22. oktober 2012 kl. 11:00-13:00  

i mødelokale M på Institut for Statskundskab 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra onsdag den 17. oktober kl. 10:00.  

På selve mødedagen ligger materialet i mødelokalet fra kl. 10:00.  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 17. september 2012 

 

2. Meddelelser 

a) Orientering fra administrationschef Britta Løck Worm om dagstudieadministrationen i 

Odense: sammenlægning af Studiekontakten og Studieadministrationen pr. 1. oktober 2012 

samt fra ca. februar 2013 overflytning til Fakultetssekretariatet af de opgaver der omhand-

ler Fakultetets uddannelses- og kvalitetspolitik, uddannelsespolitiske tiltag, legalitetskon-

trol samt andre tværgående studieadministrative beslutninger, dvs. opgaver der i dag i Ser-

vicecentret varetages af Hanne Funch Andersen og Alice Borbely.  

b) Fredagsbar i Kuben for undervisere på Samfundsvidenskab. Et initiativ, der har til formål 

at skabe bevågenhed og viden om pædagogik, læring og it – og de mange kombinations-

muligheder, moderne it giver i forhold til læringsformer, eksamensformer og pædagogiske 

redskaber.  

c) På sdunet.dk under Samfundsvidenskab ligger der nu en oversigt over aftagerpaneler for 

SDU’s samfundsvidenskabelige uddannelser, ligesom der er udformet en brevskabelon 

som tilbud til studienævnene. Det er Fakultetet, der indgår den endelige aftale med med-

lemmer af aftagerpaneler, og udpegning af relevante personer som medlemmer skal koor-

dineres med Fakultetet for at opnå det generelle og strategiske overblik.  

d) Notat af 19. september 2012 fra Alice Borbely vedr. bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 

2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser. Uddrag af notatet: 
I § 3 skelnes der klart mellem "forudsætning for, at den studerende kan aflægge prøve" og ”prøve i faget”. 

”Forudsætning for, at den studerende kan aflægge prøve” svarer i SDU-fagbasens terminologi til ”eksa-

mensbetingelse”, dvs. at en eksamensbetingelse ikke defineres som en prøve.  

I praksis betyder det, at de studerende kun automatisk skal eksamenstilmeldes til fagets prøve. Evt. forudsæt-

ninger (= eksamensbetingelsen) er et krav, som blot skal opfyldes i løbet af semesteret inden eksamen. Der 

skal hverken ske til- eller afmelding til forudsætningen, men Eksamenskontoret skal via regeltjekket fange 

studerende, der ikke opfylder forudsætningerne. Disse studerende skal fra Eksamenskontoret have meddelel-

se om, at de ikke opfylder forudsætningerne for deltagelse i prøven, og at deres eksamenstilmelding derfor vil 

blive annulleret, dvs. det tæller ikke som et eksamensforsøg. 
I henhold til § 18 er ”forudsætninger for, at den studerende kan aflægge prøve” ikke omfattet af reglerne for 

omprøve, idet bestemmelsen kun gælder ”omprøve i den ordinære prøve”. I praksis betyder det, at der ikke 

nødvendigvis skal være mulighed for omprøve i eksamensbetingelserne.  

Da det for langt de fleste fag gælder, at der kun afvikles ordinær prøve én gang årligt, vil Fakultetet dog 

henstille, at eksamensbetingelserne tilrettelægges, så der bliver mulighed for at forbedre en evt. ikke-

godkendt forudsætning, så de studerende ikke udelukkes fra at deltage i prøven.  
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e) Notat af 20. september 2012 fra Alice Borbely om praksis for bachelorprojekter. 

f) Evaluering af undervisning i efteråret 2012- liste over spørgsmål og fag til evaluering. 

g) Godkendte specialekontrakter.  

 

3. Meddelelser (lukket punkt) 

h) Kopier af breve fra Eksamenskontoret til bachelorstuderende, der ikke har opfyldt reglerne 

omkring førsteårsprøven.  
 

4. Orientering om digitale eksaminer  

Poul Basse deltager i dette punkt. Bilag udsendes til studienævnets medlemmer til orientering.  

 

5. Godkendelse af fagbeskrivelser 

 

6. Godkendelse af eksamensdatoer for vintereksamen 2012/13  

 

7. Cand.public. A-uddannelsen – ny fagspecialisering 

 

8. Ny cand.public. B-uddannelse 

 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

11. Eventuelt 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Næste møder i 2012 er fastlagt til:   
mandag den 19. november kl. 13:30 –15:30 (NB! tidspunkt); mandag den 17. december kl. 11-13.  


