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Bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDDELELSER 

 
A) Alumnebladet nr. 1 marts 2008 fra Det Samfundsvidenskabeli-

ge Fakultet.   
 
B) Fakultetet har den 25. marts 2008 udsendt datoer for diverse 

uddannelsesorienterede arrangementer i efteråret 2008, bl.a. 
Studievalgdagen, som i år finder sted onsdag den 12. november.  

 
C) Fakultetet har den 27. marts 2008 meddelt, at der skal være 

fælles tidspunkt for tilmelding til reeksamen i august: tilmelding 
til reeksamen i august vil være åben i perioden 1. juni til 15. juli. 
Tilmelding kan ske via Selvbetjeningen.  

 
D) Nyhedsbrev med nyt fra ledelsen (rektor) den 31. marts 2008.  
 
E) Fakultetet har den 1. april 2008 til orientering udsendt Be-

kendtgørelse nr. 102 af 20. februar 2008 om ankenævn for af-
gørelser om merit i universitetsuddannelser. Bekendtgørelsen 
træder i kraft den 1. april 2008.  
Studerende har med den nye bekendtgørelse følgende mulighe-
der for at klage over et studienævns afgørelser om afslag eller 
delvis afslag på merit. 

 
1) Studienævnets faglige afgørelser om merit for beståede dan-
ske uddannelseselementer på uddannelser omfattet af universi-
tetsloven kan indbringes for et meritankenævn. Klagefristen er 2 
uger.  

 
2) Studienævnets faglige afgørelser om merit for beståede uden-
landske uddannelseselementer på uddannelser omfattet af uni-
versitetsloven kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefri-
sten er 4 uger.  
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Side 2 

 
3) Studienævets faglige afgørelser om merit for planlagte beståe-
de danske eller udenlandske uddannelseselementer (forhånds-
merit) på uddannelser omfattet af universitetsloven kan ind-
bringes for et meritankenævn. Klagefristen er 2 uger.  

 
4) Klage over retlige spørgsmål kan indbringes for Universitets- 
og Bygningsstyrelsen. Klagefristen er 2 uger.  

 
F) Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Universitetspædagogiske 

Netværk har udsendt invitation til workshop ’Kom godt fra 
start – få lavet en portfolio!’, som finder sted den 16. maj 2008 
kl. 10 – 19 på SDU Odense. Tilmelding og yderligere informa-
tion fås hos Aage Birkkjær Lauritsen abl@iha.dk .  

 
 
Sager behandlet af uddannelseskoordinator og/eller studieleder: 
 
1) Forhåndsgodkendt en et-årig Master in European Studies ved 

LUISS Guido Carlo University, Rom, som en individuel 
fagspecialisering på kandidatuddannelsen i Journalistik (linje 
A), 200284.  

 
2) Forhåndsgodkendt en række kurser fra hhv. International Me-

dia og Public Communication ved School of  Communication, 
American University, Washington DC, til en individuel fagspe-
cialisering på kandidatuddannelsen i Journalistik (linje A), 
060980. 

 
3) Forhåndsgodkendt en række fag fra The New School for Gene-

ral Studies / International Affairs til en individuel fagspecialise-
ring på kandidatuddannelsen i Journalistik (linje A), 300482. 

 
4) Forhåndsgodkendt en række fag fra en Master hhv. i Internati-

onal Relations og i Migrations Studies ved University of Kent at 
Brussels til en individuel fagspecialisering på kandidatuddannel-
sen i Journalistik (linje A), 250682. 

 
5) Forhåndsgodkendt en række fag fra The New Schools’ Interna-

tional Affairs-program til en individuel fagspecialisering på kan-
didatuddannelsen i Journalistik (linje A), 021082. 

 
6) Forhåndsgodkendt en række fag fra University of Sidney, Au-

stralien, til en individuel fagspecialisering på kandidatuddannel-
sen i Journalistik (linje A), 131181.  
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7) Godkendte specialeoplæg 
 
010983 
Emne:  Danske mediers dækning af sagen om de unge an-

dengenerationsindvandreres ildspåsættelser og hær-
værk i februar 2008 m.v.  

Vejleder: Charlotte Wien og Tom Buk-Swienty 
Afleveringsfrist: 3. september 2008 kl. 12.00. 
 


