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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              11. august 2015 
              J.nr. 033/578 
 
 
Der indkaldes til møde i  

 
Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 18. august 2015 kl. 12.15-14.00 
i det lille mødelokale i Dagstudieadministrationen 

 
 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Dagstudieadministrationen fra torsdag den 13. august kl. 12.00.  

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 23. juni 2015  

 
2. Meddelelser 

a) Fællesmail udsendt til BA-studerende, der har fået en 18 mdrs. praktikplads fra 1. 
august 2015: de studerende skal hver især søge om orlov i efterårssemestret 2015.  

b) IT-service vil snarest muligt nedlægge muligheden for, at studerende kan videre-
sende deres SDU-post til deres private e-post-adresse.  

c) Opdateret webnotat af 3. juli 2015.  
d) Styrelsen for Videregående Uddannelser har 6. juli 2015 meddelt, at bachelorer 

der ikke har gjort brug af deres retskrav i 2014, vil skulle sidestilles med bachelo-
rer, der søger optagelse på en dimensioneret kandidatuddannelse i 2015.  

e) Henvisning til Fakultetets hjemmeside ”Vejledning omkring eksamensklager”.  
f) Meddelelse til Studieservice, Eksamen om, at alle stud.public.’er i E2015 skal 

”tvangstilmeldes”: Mediesprog 5, Metode 2 samt Kommunikation og public rela-
tions, såfremt de ikke selv har tilmeldt sig de krævede 30 ECTS. 

g) Orientering fra Studieservice om information til ny-optagne bachelorstuderende.  
h) Guide fra Fakultetet om behandling af forhåndsmerit på heltidsområdet samt an-

søgningsskemaer hertil. 
i) Referat af møde i Styrelsen for Journalistik 26. juni 2015.  
j) Rektor har udpeget lektor Morten Skovsgaard som repræsentant for de videnska-

belige medarbejdere i Studienævn for Journalistik med en funktionsperiode fra 1. 
september 2015 og indtil nyvalg finder sted. 

k) Stud.public. Jonas Rovsing Hjortdal er udtrådt af Studienævnet.  
 

3. Valg af ny næstformand 
 

4. Projektorienteret forløb (praktik) på cand.mag.-uddannelsen 
Adjunkt og uddannelsesansvarlig for cand.mag.-uddannelsen i Journalistik, Aske 
Kammer, deltager i dette punkt. 
 

5. Eksamensdatoer for vintereksamen 2015/16  
– herunder orientering om afleveringsdatoer for obligatoriske opgaver i efterårsseme-
stret 2015.  
 

 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/eksamensklager
http://static.sdu.dk/mediafiles/9/B/3/%7B9B36C217-6114-4330-B0B2-3AED62227B6B%7DReferat%2002072015.pdf
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6. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2016  
 

7. Drøftelse af studerendes rejseaktivitet i forbindelse med opgaveskrivning på 
studiet 

 
8. Opdatering af studieordning 2013 og 2014 for bacheloruddannelsen  

 
9. Udtalelse vedr. ansøgning om at starte på cand.mag.-uddannelsen, selv om et 

fag fra bacheloruddannelsen ikke er bestået (lukket punkt) 
 

10. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
 

11. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
 

12. Eventuelt 
 

 
        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  


