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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              8. marts 2013 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 18. marts 2013 kl. 13:15-15:00  

i mødelokale M, 1. sal, Institut for Statskundskab 
 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra onsdag den 13. marts kl. 12:00 

(http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2) .  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 19. februar 2013   

 

2. Meddelelser 

a) Dekanen har godkendt Studienævnets valg af Karsten Baagø som formand og Sebastian 

Andreasen som næstformand for Studienævnet, samt udpegningen af Karsten Baagø som 

studieleder.  

b) Præcisering af udvælgelseskriterier, såfremt alle ansøgere til cand.public. B-uddannelsen 

ikke kan optages af kapacitetshensyn. 

c) Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har bedt Universiteterne om forslag til I) 

screeningskriterier for kvote 2; II) forslag til nye optagelsesformer og III)  øget brug af vin-

teroptag. Studielederen har svaret Fakultetet på vegne af Journalistik. 

d) Studielederen har fastlagt eksamen i bachelorfaget ’Journalistiske værktøjer 3: Research-

tilgange, -metoder og –teknikker 2’ til torsdag den 2. maj til lørdag den 4. maj 2013.  

e) Implementeringsplan af 4. marts 2013 for forårssemestret 2013 vedr. ’Digital Evaluering’.  

f) Præsentation af enheden ’Kommunikation Samfundsvidenskab’ og dens opgaver (fra stu-

dieledermødet den 5. marts 2013).  

g) Kort præsentation af opgaver og snitflader på det studiemæssige område, Samfundsviden-

skab (fra studieledermødet den 5. marts 2013).  

h) Fakultetets udfyldende bestemmelser til studiestarten er blevet opdateret:  

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

kultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/Studiestart/Uddybendefakkrav. Der er tilfø-

jet følgende under introduktionsforløbene: 1) Information om bærende principper for akti-

verende undervisning og aktiv læring; 2) Information om eksamenssnyd. 

i) Dekanen har godkendt opdatering af studieordning 2011 for kandidatuddannelsen samt 

studieordning 2013 for kandidatuddannelsen. Begge er lagt på nettet under Uddannelsens 

Opbygning på www.sdu.dk/studieinfo/candpublic.  

j) Godkendte opgaveformulering og plan for specialer. 

http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/Studiestart/Uddybendefakkrav
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Ledelse_administration/Fakultetssekretariatet/udd_og_kval/Delpolitikker/Studiestart/Uddybendefakkrav
http://www.sdu.dk/studieinfo/candpublic
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3. Offentliggørelse af studerendes øvelsesopgaver og eksamensbesvarelser 

 

4. Ændring af hjælpemidler til skriftlig stedprøve i ’Journalistiske værktøjer 2: Research-

tilgange, -metoder og –teknikker 1’ ved sommereksamen 2013  

 

5. Godkendelse af tidsfrister og eksamensdatoer for bachelorprojekter i efteråret 2013 og 

foråret 2014 

 

6. Godkendelse af eksamensdatoer for sommereksamen 2013 

 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2013 

 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

10. Eventuelt 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


