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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              19. september 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 29. september 2014 kl. 12.30-14.30 

i mødelokale M på Institut for Statskundskab 
 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra onsdag den 24. september kl. 12.00.  

 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 18. august 2014  

 

2. Meddelelser 

a) Rektor har udpeget journalistisk lektor Anne Lea Landsted som repræsentant for 

de videnskabelige medarbejdere i Studienævn for Journalistik indtil nyvalg finder 

sted.  

b) Mail til tredje semesters BA-studerende om skemaændringer på tredje semester i 

efteråret 2014.  

c) Indskærpning fra Fakultetet om, at studienævn ikke kan dispensere, hvis stude-

rende mangler få antal ects-point på deres uddannelse (fx 1,5 ects), og omvendt 

må uddannelsens ramme for ects-point (fx 120 ects på kandidat) ikke overskrides.  

d) Orientering om, at blanketter vedr. bachelorprojekter og specialer digitaliseres.  

e) Materiale om studiefremdriftsreformen fra orienteringsmøde for faglige vejledere.  

f) Direktionsbeslutning om, at årets KOT-optag på universitetets bacheloruddannel-

ser blev lukket pr. 21. august 2014.  

g) Orientering fra Studieservice om at nyoptagne bachelorstuderende, der ikke har 

fremsendt bevis for bestået adgangskrav, udmeldes af uddannelsen pr. 10. sep-

tember 2014.  

h) Brobygning 2014: folder om forskellige tilbud og studiepraktik 22.-24. oktober.  

i) Nyt ”bærbart universitet” fra journalistuddannelserne på SDU: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Journalistik/Nyt+Journalistik/s

du  

j) Referat af møde i Styrelsen den 19. juni 2014: 

http://static.sdu.dk/mediafiles//D/F/B/%7BDFB4A5D3-4834-4594-B9C4-

209C4021D4B0%7DReferat%2019062014.pdf  

k) Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love 

(gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til 

oversættelse af eksamensbeviser).  

l) Udskrivning af Valg 2014 – frist for at indsende kandidatliste er 5. november kl. 

12.00. Se 

http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Campusguide/Valg. 

m) Information vedr. studerendes pligt til ansøgning om merit af beståede uddannel-

seselementer.  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Journalistik/Nyt+Journalistik/sdu
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Journalistik/Nyt+Journalistik/sdu
http://static.sdu.dk/mediafiles/D/F/B/%7BDFB4A5D3-4834-4594-B9C4-209C4021D4B0%7DReferat%2019062014.pdf
http://static.sdu.dk/mediafiles/D/F/B/%7BDFB4A5D3-4834-4594-B9C4-209C4021D4B0%7DReferat%2019062014.pdf
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Campusguide/Valg
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3. Undervisning i ophavsret? 

 

4. Eksamensdatoer for vintereksamen 2014/15  

 

5. Fagbeskrivelser for forårssemestret 2015  

 

6. Overgangsregler som følge af ny studieordning for cand.public.-uddannelsen 

 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

9. Eventuelt 

 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


