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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              30. marts 2012 

              J.nr. 033/578 

 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

den 29. marts 2012  
 

 
 

Til stede: 

Peter Bro, Charlotte Wien, Karen Løth Sass, Karsten Baagø (studieleder) samt Liselotte Nielsen 

(sekretær). 

 

Fraværende med afbud: 

David Nicolas Hopmann, Daniel Hedelund, Mette Serup og faglig vejleder Lærke Kløvedal. 

 

På grund af de mange afbud til mødet, idet mødet faldt sammen med den såkaldt Åbne Hus-uge, 

hvor studerende besøger mulige praktiksteder, blev en række punkter udsat til Studienævnets næste 

møde (maj måned).  

 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 5. marts 2012 

Udsat til næste møde.  

 

 

2. Meddelelser 

Taget til efterretning.  

 

 

3. Eksamenssnyd 

Udsat til næste møde.  

 

 

4. Studiestart for årgang 2012 

Udsat til næste møde. 

 

 

5. Eksamensdatoer for sommereksamen 2012  

Godkendt. 

 

 

6. Fagbeskrivelser for efteråret 2012 

Når fagbeskrivelserne er klar, sendes de til skriftlig godkendelse hos studienævnsmedlem-

merne. 

 

 

7. Pensum for sommereksamen 2012  

Når pensum er klar, sendes det til skriftlig godkendelse hos studienævnsmedlemmerne. 
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8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 Studienævnet bemyndigede formanden og uddannelseslederen for cand.public. B til at foreta-

ge vurderinger af otte sager, der alle handler om optagelse på cand.public. B med andet ad-

gangsgrundlag end tilvalg i journalistik.  

 

 12/1591: dispensation om fjerde eksamensforsøg Dansk Forvaltning - bevilget. 

 12/3320: dispensation til at starte speciale på cand.public. A, selv om der mangler 10 ects-

point fag – bevilget. 

 12/3350: bevilget dispensation til at forblive indskrevet på studiet uden at deltage i prøven i 

’Vidensfag 3 Offentlig forvaltning’. Prøven kan ikke afmeldes, og det misbrugte prøveforsøg 

vil ikke blive annulleret. Der blev ikke givet dispensation til at gå til omprøve i samme ter-

min, men der henvises i stedet til at tage prøven næste sommer.  

 12/3599 og 12/3600: dispensation fra reglen i fagbeskrivelsen for cand.public. B om, at max. 

to studerende kan skrive speciale sammen. Studienævnet godkendte, at ansøgerne kan indgå 

det skitserede samarbejde, men pointerede, at alle fagbeskrivelsens krav skal opfyldes. De 

studerende skal aftale den nærmere plan med deres hovedvejleder for specialet.  

 

 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

12/3348: Meritoverførsel af fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Mediesociologi’ – 

godkendt.  

12/2372: Meritoverførsel af fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Afrika- og udvik-

lingsstudier’ – godkendt.  

12/2787: Meritoverførsel af fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Miljøpolitik og 

kommunikation’ – godkendt.  

12/2797: Meritoverførsel af fag fra KU til individuel fagspecialisering i ’Ledelse, økonomi og 

finansielle markeder’ – godkendt.  

 12/740: Meritoverførsel af fag fra Monterey Institute of International Studies til individuel 

fagspecialisering i ’International politik’.  

 

 

10. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Mødet sluttede kl.12.25. 

 

 

 

        Peter Bro 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  

 


