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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              30. januar 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

den 7. februar 2012 kl. 12:15-14:00  

i mødelokalet på Journalistik 

 
 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra torsdag den 2. februar kl. 12.00 til 

tirsdag den 7. februar kl. 12.00  (http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2) .  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. december 2011 

 

 

2. Meddelelser 

 

a) Studienævn for Journalistik består pr. 1. januar 2012 af  

  Lektor Peter Bro 

  Lektor Charlotte Wien 

  Journalistisk lektor Karen Løth Sass 

  Adjunkt David Nicolas Hopmann 

  Professor Erik Albæk (suppleant) 

  Journaliststuderende Mette Serup 

  Journaliststuderende Marie Bladt Apitz 

  Journaliststuderende Daniel Per Hedelund 

b) Vejledning for administrative enheder i forbindelse med digitale stedprøver på egen pc, 

version 1. Vejledningen er gældende pr. 1. januar 2012. 

c) Studenterbutikken på Campus Odense lukker pr. 31. januar 2012 som konsekvens af de 

administrative besparelser, som universiteterne er blevet pålagt at gennemføre i den davæ-

rende regerings økonomiske genopretningsplan fra 2010.  

d) Fakultetet har den 25. januar 2012 godkendt fagbeskrivelserne for ’Journalistisk håndværk 

4’, ’Mediesprog 4’ samt ’Journalistik håndværk 2 (tilvalg)’ for forårssemestret 2012.  

e) Kopi af mail fra Eksamenskontoret til 270383 om, at den studerende afmeldes eksamen i 

vinteren 2011/12 på 3. semester på kandidatuddannelsens linje B, fordi den studerende 

mangler at bestå sin bacheloruddannelse. 

f) Godkendte opgaveformulering og plan for specialer. 

 

 Sager behandlet af studienævnsformanden 

g) Dispenseret vedr. aflevering af opgave i ’Refleksionsfag 2: Journalistik og samfund 1’ pga. 

sygdom, 101189. 

h) Flyttet mundtlig eksamen i BA-projekt, 260484. 

i) Dispenseret vedr. tilmelding til hjemmeopgave i ’Mediesociologi 4’, 251284, 141087 og 

060983. 

http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2
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j) Godkendt læseplan for BA-uddannelsens 2. og 4. semester i foråret 2012 samt for 2. seme-

ster tilvalg i foråret 2012. 

 

3. Valg af næstformand 

Jf. universitetslovens § 18, stk. 3 og § 30 i Vedtægt for Syddansk Universitet vælger Studie-

nævnet af sin midte blandt de studerende en næstformand. Valget afholdes i henhold til Stan-

dardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet (vedhæftet til med-

lemmerne). 

Link til universitetsloven:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137835  

Link til Vedtægt for SDU: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/Indholdsside_Vedtaegter  

 

 

4. Den ledige fjerde plads i Studienævnet 

 

 

5. Ombytning af fag mellem 3. og 4. semester (E2012-F2013) på bacheloruddannelsen 

 

 

6. Dato for semestermøde i foråret 2012 

 

 

7. Udpegning af studenterrepræsentant til næste møde i Fakultetets Studenterforum 

 

 

8. Fastsættelse af studienævnsmøder resten af semestret 

 

 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

 

11. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2011 (lukket punkt) 

 

 

12. Eventuelt 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137835
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/Indholdsside_Vedtaegter

