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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              7. maj 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

torsdag den 15. maj 2014 kl. 12.15-14.00 

i mødelokalet i Dagstudieadministrationen 
 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra mandag den 12. maj kl. 12.00 

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

 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 8. april 2014  

 

2. Meddelelser 

a) Indkaldelse af forslag til modtagere af undervisnings- og forskningsformidlings-

prisen 2014; frist for at sende forslag til office@sam.sdu.dk er 2. juni 2014.  

b) Sarah Beck Lundegaard er ansat som ny faglig vejleder for Journalistik og kører 

parløb med Mette Rønn, indtil Mette stopper.  

c) Ændring af studieordning 2013 for bacheloruddannelsen er godkendt af dekanen.  

d) I ovenfor nævnte studieordning samt Studieordning 2013 for kandidatuddannelsen 

er tilføjet afsnit om principper for valg af eksamensformer og afsnit om principper 

for valg af undervisningsformer. Derudover er uddragene fra bekendtgørelserne 

opdateret i forhold til de dele af de nye bekendtgørelser, som er gældende for de 

nuværende studerende og for kandidatoptaget 2014.  

 

3. Godkendelse af læseplan for efterårssemestret 2014  

Skemaplanlægger Maria Jeppesen deltager. 

 

4. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2014  

 

5. Censorindberetninger fra vintereksamen 2013/14 

 

6. Fremlæggelse af trivselsundersøgelse på journalist-uddannelserne 

v/journalist-studerende Kirstine Møgelbjerg Østrup fra KaJO. 

 

7. Fremmøde og engagement på studiet 

 

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

 

9. Uddannelsesberetning 

 

10. Høring over ansøgningsskema – mere fleksibilitet mellem bachelor- og kandi-

datuddannelser 
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Som en del af studiefremdriftsreformen træder nedenstående bestemmelse i uddannel-
sesbekendtgørelsen (bkg. nr. 1520 af 16.december 2013) i kraft pr. 1. september 2014:  
§ 8: Universitetet kan tilmelde studerende, som er optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse ved 
universitetet, til fag, fagelementer og prøver i op til 30 ECTS på en kandidatuddannelse, hvis universitetet 
skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og 
samtidig gennemføre fag eller fagelementer på kandidatuddannelsen. 
En arbejdsgruppe under Samfundsvidenskab har udarbejdet et forslag til nærmere im-
plementering af bestemmelsen, herunder guidelines for hvornår bachelorstuderende har 
faglige forudsætninger for at blive tilmeldt fag på kandidatuddannelsen.  
Studienævnet skal behandle arbejdsgruppens forlag og sende eventuelle bemærkninger til 
Fakultetet senest den 21. maj 2014.  
Følgende materiale er udsendt til Studienævnets medlemmer: 
 Arbejdsgruppens forslag til nærmere implementering af bestemmelsen i form af 

 ansøgningsskema om dispensation til at tage kandidatfag, før bacheloruddannelsen 
er bestået; 

 Kort notat fra arbejdsgruppen om uddannelsesbekendtgørelsens§8; 
 Kommissorium for arbejdsgruppen. 

 
11. Forslag til punkter på Studienævnets temamøde i juni 

 

12. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

13. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

14. Eventuelt 

 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


