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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              27. februar 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

den 5. marts 2012 kl. 9:30-11:30  

i det lille mødelokale ved Journalistik/Medievidenskab 

 
 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra onsdag den 29. februar kl. 9.00 til 

mandag den 5. marts kl. 9.00  (http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2) .  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 7. februar 2012 

 

2. Meddelelser 

a) ’Nu skal du til digital eksamen’ – se www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU.  

b) Opdateret regelsæt om omeksamen (omprøve) under Det samfundsvidenskabelige Fakul-

tet: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet

/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Eksamen/Omeksamen.  
c) Opdateret regelsæt om semesterlængde, de internationale programmers fagudbud og eksa-

mensform for exchange students, alt sammen vedtaget på studieledermødet i januar 2012: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet

/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/Se

mesterlaengde.aspx.  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet

/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/Int

ernatFag.  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet

/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Eksamen/EksformExchange.  

d) Godkendte opgaveformulering og plan for specialer. 

 

 Sager behandlet af studielederen 

e) Vurderet at ’Master of Journalism’ ved London College of Communication har en sådan 

kvalitet, at SDU ville kunne have en udvekslingsaftale på kandidatniveau med universite-

tet. Vurderingen er foretaget med henblik på, at uddannelsen kan blive optaget på en ’posi-

tivliste’, hvorefter alle studerende vil kunne søge stipendium til uddannelsen, men der bli-

ver ikke oprettet en udvekslingsaftale.  

 

 

3. Valg af formand  

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

nævnet af sin midte blandt det videnskabelige personale en formand. Valget afholdes i hen-

hold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet (ved-

hæftet til medlemmerne). 

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

http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Eksamen/Omeksamen
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Eksamen/Omeksamen
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/Semesterlaengde.aspx
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/Semesterlaengde.aspx
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/Semesterlaengde.aspx
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/InternatFag
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/InternatFag
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Studieordninger_fagbeskrivelser/InternatFag
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Eksamen/EksformExchange
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/StudieledelseAdm/RammerReglerProcedure/Eksamen/EksformExchange
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137835
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Link til Vedtægt for SDU: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/Indholdsside_Vedtaegter  

 

4. Indstilling af studieleder 

Jf. § 21, stk. 2 i Vedtægt for Syddansk Universitet udpeger dekanen studieleder efter indstil-

ling fra studienævnet.  

 

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

 

6. Opdatering af studieordning for kandidatuddannelsen i Journalistik 

 Pkt. 3.1 om adgang til kandidatuddannelsens linje B skal præciseres.  

 

7. Indledende drøftelse om fagbeskrivelse for praktik 

 

8. Studiets sociale liv – særlig fokus på studiestart 

 

9. Overvejelser om ny form for kandidatforløb 

 

10. Feedback på eksamensopgaver 

 

11. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

12. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

13. Eventuelt 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  

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

