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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              17. juni 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 24. juni 2014 kl. 9.15-12.00 

i mødelokalet i Dagstudieadministrationen 
 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra torsdag den 19. juni kl. 10.00.  

 
 

ORDINÆRT MØDE 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 15. maj 2014  

 

2. Meddelelser 

a) Dekanen har godkendt studieordning 2014 for bacheloruddannelsen i Journalistik 

samt de dertil hørende 

b) Overgangsregler for udfasning af fag fra 2013-ordningen og igangsætning af 

2014-ordningen.  

c) Meddelelse fra Fakultetet om, at fagbeskrivelser skal offentliggøres på nettet, så 

snart Studienævnet har godkendt dem, samt varsel om, at fremdriftsreformen kan be-

tyde, at bl.a. fagbeskrivelser generelt skal være klar tidligere end nu.  

d) Rapport om undersøgelse af medarbejderes og studerendes opfattelser af medbe-

stemmelse og medinddragelse på universiteter (Epinion). 

e) Mail af 19. maj 2014 til alle studerende ved Samfundsvidenskab om, at der er til-

melding til undervisning 20. – 30. maj 2014 på SDU Studenter-selvbetjening.  

f) Mail af 2. juni 2014 til alle studerende ved Samfundsvidenskab om, at der er til-

melding til reeksamen (omprøve) 1. juni – 7. juli 2014 på SDU Studenter-

selvbetjening. 

g) Meddelelse fra Fakultetet om, at studiestartsprøven skal være et særskilt 

fag/aktivitet og må ikke være en del af et andet fag.  

h) Referat af institut- og studieledermøde den 23. april 2014.  

 

3. Rapporter over evaluering af undervisning i forårssemestret 2014 (lukket punkt) 

 

4. Ændring af prøveform i fagbeskrivelser for efterårssemestret 2014  

 

5. Ny studieordning for cand.public.-uddannelsen  

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

8. Eventuelt 
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TEMAMØDE 

 

9. Optag på bacheloruddannelsen 

10. Trivsel og fremmøde på studiet 

11. Omstramning af krav for at starte praktik 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


