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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              20. januar 2015 

              J.nr. 033/578 

 

 

Der indkaldes til ordinært møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.15-14.00 

i mødelokalet i Dagstudieadministrationen 

 

 
1. Godkendelse af referater af møder den 6. januar 2015 

 

2. Meddelelser 

a) Klager over meritafgørelser skal indsendes digitalt til Rektorsekretariatet på mailadressen: 

uni-klager@sdu.dk, og tilsvarende skal klager vedr. retlige forhold i studienævnsafgørelser 

indsendes digitalt til: office@sam.sdu.dk.  

b) Vejledende skema fra Styrelsen for Videregående Uddannelser om klageadgang ved merit-

afgørelser. 

c) Al henvendelse til Studieservice, Eksamen skal nu ske skriftligt via www.sdu.dk/spoc, og 

der kan ikke længere ringes til Eksamen. 

d) Talentprogram for kandidatstuderende i statskundskab og journalistik. 

e) Indberetning til Ministeriet af undervisnings- og vejledningsaktiviteter for efteråret 2014.  

f) Forespørgsel vedr. merit for beståede suppleringsfag og ændring af Universitetsloven. 

g) Høring over udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer samt forskellige andre bekendt-

gørelser. 

h) Høring over udkast til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesfor-

løb.  

i) Rettelse i fagbeskrivelse for bachelorprojekt i foråret 2015: det mundtlige forsvar af bache-

lorprojektet foregår individuelt, også selv om projektet måtte være skrevet fælles med en 

anden studerende; samt tilføjelse om, at studerende, der dumper efterårets bachelorprojekt, 

går til omprøve ved at følge vejlednings- og eksamensforløbet, der gælder for studerende 

hjemvendt fra 18-måneders praktikstillinger. 

j) Mail til studerende under Samfundsvidenskab om, at tilmelding til reeksamen foregår 1.-

20. januar 2015 på SDU Studenterselvbetjening.  

k) Meddelelse fra Studieservice, Eksamen, om at bachelorstuderende optaget pr. 1. september 

2014 ikke selv skal tilmelde sig reeksamen, idet de er omfattet af automatisk tilmelding til 

reeksamen som følge af Studiefremdriftsreformen. 

l) Mail til alle studerende optaget pr. 1. september 2014, hvori de erindres om, at de automa-

tisk tilmeldes reeksamen i februar i de fag, de ikke har bestået eller hvor de ikke har delta-

get i den ordinære prøve i januar.  

m) Kvotefordeling på professionsbachelor- og bacheloruddannelser i 2015.  

n) Valgudvalget har meddelt, at Thor Hedegaard Larsen er valgt til Studienævnet pr. 1. januar 

2015 (valggruppe III - studerende). 

o) Rektor har udpeget Jonas Rovsing Hjortdal, Cille Holm Højvang Rasmussen og Laura 

Kristín Aller Jónasdóttir som studenterrepræsentanter i Studienævnet, indtil nyvalg finder 

sted.  

p) Retors mail af 7. januar 2015 om dimensionering på SDU. 
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q) Flytning af dato for reeksamen i Journalistisk Innovation i februar 2015.  

r) Studieservice, Eksamen kontrollerer, om studerende, der skal på 2. semester af bachelor-

uddannelsen i foråret 2015, har tilmeldt sig 30 nye ECTS-point jf. Studiefremdriftsrefor-

men. 

s) Mail fra Karsten Baagø om krav til at starte praktikforløb i forhold til de nye bestemmelser 

i Studiefremdriftsreformen. 

t) Mail til alle bachelorstuderende på 2. og 4. semester med plan over opgaveafleveringer i 

forårssemestret 2015.  

u) Udkast til rammer for projekt supplerende optagelseskriterier fra 2017.  

v) Mail til bachelorstuderende på 4. semester om undervisning efter kl. 18.00 på fire onsdage 

i forårssemestret 2015.  

w) Alumne-bladet Connected nr. 4, 2014.  

x) Referat af møde i Styrelsen for Center for Journalistik den 7. november 2014.  

 

3. Valg af næstformand  

 Jf. universitetslovens § 18, stk. 3 og § 41 i Vedtægt for Syddansk Universitet vælger studie-

nævnet af sin midte blandt de studerende en næstformand. Næstformanden deltager i tilrette-

læggelsen af studienævnets arbejde. Valg af næstformand skal godkendes af dekanen. 

 

4. Fagbeskrivelser for forårssemestret 2015 

 

5. Fagbeskrivelser for efterårssemestret 2015 

 

6. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

7. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

8. Datoer for Studienævnet møder resten af forårssemestret 

Der foreslås følgende datoer: 

mandag den 23. februar kl. 12-14 

mandag den 30. marts kl. 12-14 eller tirsdag den 31. marts kl. 12-14 (tirsdag er undervisnings-

fri pga. påsken) 

mandag den 27. april kl. 12-14 

tirsdag den 19. maj kl. 14-16 eller tirsdag den 26. maj kl. 12-14 

tirsdag den 23. juni kl. 14.30 – 16.30 

 

9. Eventuelt 

 

 

        Karsten Baagø 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  


