
 
’              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK
              28. april 2015 
              J.nr. 033/578 
 
Der indkaldes til møde i  

 
Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 5. maj 2015 kl. 12.15-14.00 
i Studiekontaktens mødelokale 

 
Materialet til mødet er fremlagt på sekretærens kontor i Studieadministrationen fra onsdag den 29. april kl. 12.00.  

 
 
1. Godkendelse af referat af møde 24. marts 2015  

 
2. Meddelelser 

a) Dekanen har godkendt Morten Skovsgaard som ny studieleder. 
b) Exam Monitor ved alle skriftlige stedprøver fra sommereksamen 2015.  
c) Procesplaner vedr. bachelor- og kandidatoptag 2015.  
d) Indkaldelse af forslag til, hvem der skal have Undervisningsprisen og Forsknings-

formidlingsprisen 2015. Forslag skal indsendes senest 1. juni 2015 til 
office@sam.sdu.dk.  

e) Studieservice, Eksamen, har fremsendt fagnumre for fag, der udbydes i efterårs-
semestret 2015.  

f) Evaluering af undervisning i foråret 2015 – mail fra prodekan for uddannelse om 
nye rammer for undervisningsevaluering; evalueringen vil være åben fra 28. april 
til 12. maj 2015. Mail fra SFEO med dansk og engelsk version af det evaluerings-
skema, der vil blive brugt til evalueringen af undervisningen i foråret 2015.  

g) Datoplan for undervisningstilmelding til efterårssemestret 2015.  
h) Information fra Fakultetet om, at klager over retlige forhold i studienævns be-

handling og afgørelse samt klager over studienævns afgørelser om afslag eller 
delvist afslag på merit iht. meritankenævnsbekendtgørelsen fremadrettet skal sen-
des til Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet på mailadressen: uni-klager@sdu.dk.  

i) Referat af møde i Styrelsen for Journalistik den 17. marts 2015.  
 
  Meddelelser – Studiefremdriftsreform (SFR) og konsekvenser heraf 

j) Journalistik kan med hjemmel i uddannelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 4, nr. 2 
hindre journalist-studerende, der ikke har bestået håndværksfag og -sprogfag i at 
komme i praktik, også efter Studiefremdriftsreformens ikrafttræden for alle stude-
rende 1. september 2015.  

k) Mail af 27. marts 2015 fra prodekan for uddannelse, Ole Friis, til alle studerende 
på Samfundsvidenskab ”Sådan vil studiefremdriftsreformen påvirke dig”. Mail af 
22. april 2015 fra Studieservice, Eksamen, til alle SDU-studerende ”Information 
om fremdriftsreformen”.  

l) Mail af 7. april 2015 med regler/retningslinjer om − at tilmelding til specialet sker 
samtidig med øvrig fagtilmelding; − at fakultetets studieaktivitetsregel er væsent-
ligt simplificeret; og − at projektorienterede forløb ikke må udløse ECTS eller SU, 
hvis de er lønnede (sidstnævnte gælder ikke praktikforløbet på BA-uddannelsen i 
Journalistik).  
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m) Mail af 8. april 2015 om procedure for brug af studiestartsprøven og om kriterier 

for omvalg af valgfag. Bemærk, at omvalg af valgfag er en fakultær regel og kun 
gælder for fag under Samfundsvidenskab. Kriterierne for omvalg af valgfag (fra 1. 
september 2015) er: − at der skal være overensstemmelse mellem ECTS-
størrelsen på det valgte valgfag og det valgfag, man ønsker at tage i stedet for;  
− at der skal være plads på det ”nye” valgfag; − at ændringen af valg af valgfag 
ikke må forsinke den studerende i studieforløbet. Fristen for omvalg af valgfag er 
14 dage efter semesterstart 1. september og 1. februar. Ansøgning om udskiftning 
af valgfag foregår ved, at den studerende retter henvendelse til Studieservice, Ek-
samen gennem SPOC.  

n) Mails af 14. april, 17. april og 22. april 2015 fra uddannelsesansvarlig for 
cand.public.-uddannelsen, Morten Skovsgaard, til alle stud.public.’er om speciale 
og specialemøde den 20. maj 2015 kl. 13-15 i U74.  

o) Mails af 8. april, 13. april og 16. april 2015 fra Fakultetet om, at ”gamle” studie-
ordninger skal opdateres med ny studieaktivitetsregel og med nye regler om fag-
tilmelding/tilmeldinger til prøver som følge af Studiefremdriftsreformen.  

p) Mail af 10. april 2015 med orientering om, at Studieservice i uge 17, 18 og 19 vil 
holde informationsmøder i alle byer og holde fokus på, hvordan specialet håndte-
res i forhold til længden af specialeprocessen.  
 

3. Godkendelse af læseplan for efterårssemestret 2015  
 Skemaplanlægger Maria Jeppesen deltager i dette punkt.  
 
4. Godkendelse af fagbeskrivelser for efterårssemestret 2015  
  
5. Godkendelse af eksamenspensum for sommereksamen 2015 
 
6. Ændring af dato for omprøve i august 2015 
 
7. Dato for semestermøde i foråret 2015  

 
8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 
9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 
10. Eventuelt 

 
 

        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  
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