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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              13. oktober 2014 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

mandag den 20. oktober 2014 kl. 12.30-14.30 

i mødelokale M på Institut for Statskundskab 
 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra onsdag den 15. oktober kl. 12.00.  

 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 29. september 2014  

 

2. Meddelelser 

a) Mail af 18. september 2014 fra Fakultetet om fordeling af ECTS mellem seme-

strene: den absolutte hovedregel er, at hvert semester skal summe op til 30 ECTS. 

En eventuel skæv ECTS-fordeling kan kun forekomme inden for samme studieår, 

dvs. en skæv fordeling skal udlignes mellem efterårs- og forårssemestret inden for 

samme studieår OG antallet af ECTS skal være højest i efterårssemestret. Det er 

ikke tilladt at have en skæv fordeling i forårs- og efterårssemestre. 

Studienævnene skal foreholde sig til, hvorvidt deres studieordning/studieordnin-

ger for bacheloroptag 2014 og for både bachelor- og kandidatoptag fra 2015 over-

holder disse regler. 

b) Svar af 25. september 2014 fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om, 

hvorvidt studerendes arbejde i universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd og studie-

nævn kan falde ind under de usædvanlige forhold, hvor man kan framelde en stu-

derende til et eller flere fag i et studieår: Det er styrelsens opfattelse, at studeren-

des deltagelse i opgavevaretagelse efter universitetslovens styrelsesregler som ud-

gangspunkt ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige forhold”.  

c) Periode for offentliggørelse af studerendes øvelsesopgaver (journalistiske produk-

ter) på nettet. 

d) Udkast til forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående ud-

dannelsesinstitutioner (ingen krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er 

fremkommet ved sammenlægning af eksisterende uddannelser).  

 

3. Evaluering af studiestartsforløb i september 2014  

 

4. Adgang til cand.public.-uddannelsen 

Kan den 3½ årige kommunikationsuddannelse (professionsbachelor) fra DMJX give 

adgang til cand.public.-uddannelsen? 

 

5. Praktik og studiefremdriftsreform  

 

6. Fagbeskrivelser for forårssemestret 2015  
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7. Evaluering af undervisning i efterårssemestret 2014 

 - herunder om der skal ændres i Studienævnets spørgsmål.  

 

8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

10. Valg 2014 – opstilling af studenterrepræsentanter til Studienævnet 

 

11. Eventuelt 

  

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


