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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              1. april 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 8. april 2014 kl. 12.15-14.00 

i mødelokalet i Dagstudieadministrationen 
 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra torsdag den 3. april kl. 12.00 

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

 
 

Mødet starter med besøg af Den Samfundsvidenskabelige Universitetspædagogiske Enhed (SUE). 

Denne del af mødet forventes at vare 30 min. Fakultetet arbejder med implementering af de bæren-

de principper for aktiverende undervisning og aktiv læring, hvilket får betydning for studienævnene 

bl.a. ved opdatering af studieordninger og fagbeskrivelser. I den forbindelse ønsker SUE at besøge 

studienævnene for dels at høre om lokale udfordringer og for dels at fortælle om det centrale og 

fakultære arbejde inden for området.  

 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 11. marts 2014  

 

2. Meddelelser 

a) SDU’s kvotefordeling på bacheloroptaget 2014. 

b) Det Samfundsvidenskabelige Fakultets samlede tilbagemelding på høring over udkast til 

principper for studiestart.  

c) Kopi af mail udsendt til alle studerende om, at fristen for eksamenstilmelding eller ændring 

af automatisk eksamenstilmelding er mellem den 20. og 30. marts 2014 for sommereksa-

men 2014.  

d) Referat af Studieledermøde den 4. marts 2014.  

e) Referat fra Styrelsesmøde den 20. marts 2014: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Journalistik/Ledelse+og+administration/

Styrelsen/Referater_styrelsen.  

 

3. Principper for aktiverende undervisning og aktiv læring i studieordningerne 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2014 

 

5. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

6. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

7. Evaluering af undervisning i forårssemestret 2014 – Studienævnets spørgsmål 

 

8. Cand.public. A-uddannelsen og Digital Journalistik 

 

http://vejviser.sdu.dk/vejviser/servlet/Main?level=2
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Journalistik/Ledelse+og+administration/Styrelsen/Referater_styrelsen
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Journalistik/Ledelse+og+administration/Styrelsen/Referater_styrelsen
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9. Fremmøde og engagement på studiet 

 

10. Eventuelt 

 

11. Godkendelse af eksamensdatoer for omprøver 2014 

 

12. Godkendelse af opdatering af studieordning 2013 for bacheloruddannelsen i Journali-

stik 

Under afsnit 4.3.1 Fagtitler, ECTS-værdi, eksamensvægt samt censur/bedømmelse ændres be-

dømmelsen af ’Vidensfag 2 Journalistisk Innovation’ fra 7-trinsskala til bestået/ikke bestået. 

Der er tale om en konsekvens-ændring som følge af Studienævnets godkendelse af fagbeskri-

velsen for faget i oktober 2013.  

 

13. Godkendelse af overgangsordning mellem studieordning 2013 og 2014 for bachelorud-

dannelsen i Journalistik 

 

14. Godkendelse af tidsforløb for bachelorprojekter i efterårssemestre 2014 og forårsseme-

stret 2015  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


