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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              22. april 2013 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 30. april 2013 kl. 12:15-14:00  

i mødelokalet ved Dagstudieadministrationen 
 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra onsdag den 24. april kl. 12:00 

(http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2) .  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. marts 2013   

 

2. Meddelelser 

a) Censorrapporter fra vintereksamen 2012/13.  

b) Spørgsmål fra de fagansvarlige til evaluering af undervisning i foråret 2013.  

c) Opslag vedr. studenterrepræsentanter til input til Fakultetets EQUIS-akkreditering, se 

www.sdu.dk/equis-session.  

d) Fakultetet har den 5. april 2013 godkendt, at den skriftlige stedprøve ved sommereksamen 

2013 i ’Journalistiske værktøjer 2: Researchtilgange, -metoder og –teknikker’ afholdes 

med hjælpemidler i stedet for uden. 

e) ’De Studerendes Stemme’ – spørgeskemaundersøgelse vedr. de studerendes indflydelse på 

de organer på SDU, hvor de er indvalgt; 

http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/destuderendeicentrum/programmer+og+projekt

er/stud-liv/de+studerendes+stemme.  

f) Meddelelse om, at den officielle studiestartsdato er 1. september, hvilket betyder, at der ik-

ke må ligge obligatoriske, faglige aktiviteter før denne dato; gælder for studiestart på 1. 

semester, men ikke for 3. semester. 

g) Dekanen har godkendt ændring af studieordning 2010 og 2011 for bacheloruddannelsen.  

h) Dekanen har godkendt studieordning 2013 for bacheloruddannelsen. 

i) Orientering fra det dansk-kinesiske samarbejdscenter SDC om søgningen til de forskellige 

kandidatuddannelser i Beijing. Ved fristens udløb den 1. april 2013 har der været tilfreds-

stillende søgning på de to samfundsvidenskabelige uddannelser ’Innovation Management’ 

og ’Public Management and Social Development’; www.gribkina.dk.  

j) Referat af Rektors studieledermøde den 15. april 2013.  

k) Nyt tv-studie i kælderen i bygning 40.  

l) Praktikpladser og faget ’Journalistikkens praktik’ i efterårssemestre. 

m) Godkendte opgaveformulering og plan for specialer. 

http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2
http://www.sdu.dk/equis-session
http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/destuderendeicentrum/programmer+og+projekter/stud-liv/de+studerendes+stemme
http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/destuderendeicentrum/programmer+og+projekter/stud-liv/de+studerendes+stemme
http://www.gribkina.dk/
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3. Ændring af bedømmelsesform i faget ’Journalistisk innovation’ i forårssemestret 2013  

 Der søges om ændring fra karakter efter 7-trinsskala til bedømmelsen bestået/ikke bestået. 

 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2013 

 Bacheloruddannelsen 

 Refleksionsfag 1: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik 

 Vidensfag 1: Komparativ politik 

 Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1 

 Mediesprog 3 

 Kandidatuddannelsen 

 Journalistisk laboratorium (J-lab) 

 

 

5. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2013 

 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

 

8. Eventuelt 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


