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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              18. november 2013 

              J.nr. 033/578 

 

Referat af møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 5. november 2013  

 
Til stede:  Karsten Baagø, Peter Bro, Karen Løth Sass, Sebastian Andreasen og Mona Maoued 

(referent)   

 

Fraværende  

med afbud:  Charlotte Wien, Amalie Pil Sørensen, Faton Nesimi, Sine Skott Andersen, Mette 

Rønn Nielsen (faglig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær).  

 
Pkt. 10 i tillægsdagsordenen Godkendelse af sen undervisningstidspunkt for faget Mediejura blev 

behandlet efter pkt. 6. 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 12. september 2013. 

 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Godkendelse af referat af møde den 8. oktober 2013.  

 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

  

3. Meddelelser 

a) Godkendte specialekontrakter 

b) Høring over kvalitetspolitik for uddannelsesområdet 

c) SDU skal institutionsakkrediteres i 2014 

d) Høring over bekendtgørelser som opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefrem-

drift) 

e) Ansvarsområder i Studieservice pr. 1. november 2013 

f) Talentindsats i de videregående uddannelser 

g) G20 Youth forum Denmark 

 

Meddelelser uden for dagsordnen 

Ny rektor på SDU  

 

Karsten Baagø meddelte at høringen vedr. kvalitetspolitik er indsendt i hans navn og ikke stu-

dienævnets. 

 

Karsten Baagø meddelte at han ikke havde fremsendt noget høringssvar vedr. høringen over 

bekendtgørelser som opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift). Karsten 

meddelte at der ikke var nogen bemærkninger til emnet. 

 

Ellers var der ingen kommentarer til meddelelserne. 

 

4. Godkendelse af studieordning 2014 for bacheloruddannelsen i Journalistik. 

Studienævnet godkendte den nye bachelor studieordning i den struktur den blev fremlagt i.  
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Karsten Baagø meddelte at der nu skal arbejdes på fagbeskrivelserne således studieordningen 

og fagbeskrivelserne kan blive sendt til fakultetet til godkendelse senest d. 1. december. 

 

Den nye studieordning træder i kraft fra september 2014.  

 

5. Evaluering af undervisning i efterårssemesteret 2013 

Studienævnet diskuterede om hvorvidt spørgsmålene til undervisningsevalueringen skal æn-

dres.  

Studienævnet vedtog at spørgsmålene skal evalueres og eventuelt ændres på et senere møde.  

 

6. Forslag om fagligt heldagsarrangement fælles med øvrige studieretninger under Institut 

for Statskundskab 

Studienævnet syntes at det er en god idé at afholde en fælles heldagsarrangement med øvrige 

studieretninger og godkendte samtidig det vedlagte forslag til et fælles arrangement i foråret. 

 

Behandling af punkt 10: 

Underviser Christian Andersen-Mølgaard har sendt en anmodning til studienævnet vedr. æn-

dringen af undervisningstidspunktet i faget Mediejura. Christian Andersen-Mølgaard ønsker 

at undervisningen lægges i tidsrummet 16.45 – 19.30 i foråret 14.  

 

Studienævnet mente ikke at det var en optimal løsning, men godkendte anmodningen for i 

denne omgang at tage hensyn til underviserens øvrige arbejdstider, og idet der kun er tale om 

halvdelen af undervisningsgangene.  

 

7. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

2013/68423: Ansøgning om fjerde eksamensforsøg i Vidensfag 3 – Offentlig forvaltning – 

godkendt 

2013/69251: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær pga. sam-

menfald – godkendt 

2013/69253: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær pga. sam-

menfald – godkendt 

2013/69255: Ansøgning om deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær pga. sam-

menfald – godkendt 

2013/69569: Ansøgning vedr. erstatning af fag samt aflevering af bachelorprojekt – delvist 

imødekommet 

2013/69573: Ansøgning om at få lov til at aflevere obligatorisk opgave efter afleveringsfrist – 

afvist 

2013/69575: Ansøgning om deltagelse i eksamen i faget Aktuelle samfundsmæssige proble-

mer – godkendt 

 

8. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

2013/68318: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået på RUC – godkendt 

2013/66815: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået på KU – godkendt 

2013/69714: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået på RUC – godkendt 

2013/67730: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af fag på GUNY Gra-

duate School of Journalism, NY- godkendt 

2013/67663: Ansøgning om endelig meritoverførsel af fag bestået på KU – godkendt 

2013/55795: Ansøgning om endelig meritoverførsel af fag bestået på KU -  godkendt 

2013/69571: Ansøgning om meritoverførsel af fag bestået på KU – kræver yderligere behand-

ling 

Genvurdering af forhåndsmerit - godkendt 
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Vedr. fagspecialisering på kandidatuddannelsens linje A, ekspederet af den uddannel-

sesansvarlige jf. studienævnets uddelegering: 

13/65452: Meritoverførsel af fag bestået ved Institut Barcelona D’Estudis Internacionals til 

individuel fagspecialisering i International politik. 

13/65447: Meritoverførsel af fag bestået ved Københavns Universitet til individuel fagspecia-

lisering i Religiøse Minoriteter.  

13/53347: Meritoverførsel af fag bestået ved Københavns Universitet til fagspecialisering i 

Litteraturvidenskab. 

13/64305: Forhåndsgodkendt fag fra Københavns Universitet til individuel fagspecialisering i 

Sundhedsvidenskab 

13/64318: Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialisering med titlen 

”Cand.Public med tilvalg i ledelse og organisation”. 

13/64295: Forhåndsgodkendt fag  fra Københavns universitet til individuel fagspecialisering i 

Klimapolitik, klimaforandringer og bæredygtighed. 

 

9. Eventuelt 

 

Karsten Baagø spurgte hvordan det går med valget til studienævnet. Sebastian fortalte at både 

Amalie og Signe genopstiller og Amalie er tovholder og vil være informationsformidleren til 

nye studerende vedr. valget.  

 

Mødet slut kl. 13.00.  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Mona Maoued 

             Referent   


