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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
19. juni 2016 
J.nr. 033/578 

 
 
 
Der indkaldes til møde i  

Studienævn for Journalistik 
fredag 24. juni 2016 kl. 13.00 – 15.30 

i mødelokalet i Kommunikation og Uddannelse  
 

 
Mødematerialet er fremlagt på sekretærens kontor i Kommunikation og Uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet fra tirsdag 21. juni kl. 12.00. 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde 10. maj 2016  
 
 
2. Meddelelser 

a) Høring over reviderede bekendtgørelser for akademi- og diplomuddannelser.  
b) Høring over bekendtgørelse om  

- bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
- eksamen og censur ved universitetsuddannelser 
- ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne 
- ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne 
- ændring af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne 
- tilskud og revision m.v. ved universiteterne, 
der alle udmønter ændringer i universitetsloven. 

c) Skrivelse fra Fakultetet om udmøntning af den nye universitetslov på SDU. 
d) Præcisering af, at deltagelse i omprøve ikke kræver deltagelse i den ordinære prøve, dvs. ’udeblevet’ 

giver også adgang til omprøve.  
e) Kandidatoptag 2016 – estimering af overbookning. 
f) Orienteringsbrev om proces ved ønske om ændring af titel og andre forhold. 
g) Forsinkelsessamtaler ved 6 måneders og 12 måneders forsinkelse: Studienævn for Journalistik har 

indkaldt 8 BA-studerende og 24 kandidatstuderende til 12 måneders forsinkelsessamtale. 
h) Referat af møde 3. juni 2016 i Styrelsen ved Center for Journalistik.  
i) Læseplaner for efterårssemestret 2016. 

 
 
3. Studieordning 2016 for bacheloruddannelsen i Journalistik 
 
 Førsteårsprøven  

Studienævnet skal fastlægge, hvilke fag der skal indgå i førsteårsprøven. Der har hidtil indgået 60 ECTS-
point, men Fakultetet har besluttet, at omfanget på førsteårsprøven fremadrettet skal være 30 ECTS-point. 
Samtidig har universitetet besluttet, at førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af 1. år på 
bacheloruddannelsen.   

 
 Krav til beståede fag for at starte i praktik 

På de hidtidige studieordninger har betingelsen for at måtte starte i praktik været, at førstesårsprøven samt 
alle håndværksfag og mediesprogsfag er bestået. Hvad skal kravet været i studieordning 2016, nu hvor 
førsteårsprøven reduceres fra 60 til 30 ECTS-point? 

 
 
4. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2016 (lukket punkt) 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_journalistik/ledelse+og+administration/styrelsen/referater_styrelsen
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5. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
 
 
6. Behandling af ansøgninger om meritoverførsler (lukket punkt) 
 
 
7. Eventuelt 

- herunder datoer for studienævnsmøder i efteråret; medbring kalender! 
 
 
8. Temapunkt: Kriterier for valgfag på bacheloruddannelsen 
 
 
9. Temapunkt: Praktik og stress – i mellemlangt og langt perspektiv 
 
 
10. Temapunkt: Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen 
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