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

 
Studienævn for Journalistik 

mandag den 5. oktober 2015 kl. 12.00-13.00 
i det store mødelokale i Dagstudieadministrationen 

 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 18. august 2015  

 
2. Meddelelser 

a) Prodekanen for uddannelse har godkendt Studienævnets valg af Cille Holm Høj-
vang Rasmussen som ny næstformand. 

b) Opslag om Fulbright-legater; se www.wemakeithappen.dk.  
c) Studielederens Undervisningspakke er udsendt til alle undervisere i E2015.  
d) Fakultetet har 3. september 2015 meddelt studienævnene, at fristen for indsendel-

se af fagbeskrivelser til Eksamen er rykket fra 15. september til 20. oktober 2015.   
e) Fagbeskrivelsen for Mediesprog 3 er opdateret: ”lyd- og/eller videofil” er rettet til 

”lydfil”. 
f) Optagelsesprøven til BA og cand.mag. i Journalistik finder sted lørdag, den 16. 

april 2016 og samtalerne den 11. og 12. maj 2016. Alle ansøgere inviteres til den 
skriftlige optagelsesprøve, og det forventes, at ca. 200 går videre til optagelses-
samtalerne; dvs. at der ikke længere sker nogen frasortering udelukkende på bag-
grund af den motiverede ansøgning. 

g) Kopi af afgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelse vedrørende merit-
overførsel med opnået 7-trinsskala karakter eller med bestået.  

h) Juridisk Kontor i SDU’s Rektorsekretariat har udsendt notat af september 2015 
med vejledende retningslinjer for studienævnenes arbejde med dispensationer og 
fortolkning af usædvanlige forhold. Fakultetet vil udsende supplerende notat om 
emnet snarest.  

i) Fakultetet har 28. august 2015 udsendt nye skemaer for ansøgning om forhånds-
merit.  

j) Meddelelse om SU i forbindelse med startmerit: ved afgørelser om tildeling af 
startmerit på 30 ECTS eller derover, skal Studienævnet foretage en faglig vurde-
ring af, hvorvidt det er muligt for den studerende at færdiggøre sit studium på kor-
tere tid end oprindelig planlagt, og såfremt dette er muligt, skal SU-teamet i Stu-
denterservice have kopi af afgørelsen om startmerit.  

k) Notat af 31. august 2015 fra Juridisk Kontor i SDU’s Rektorsekretariat om 
tvangstilmelding af studerende og tvangstilmelding efter påbegyndelsen af seme-
stret.  

l) Fakultetets side om Studiefremdriftsreformen er blevet opdateret.  
m) Journalistiks input til Fakultetet om udfordringer med Studiefremdriftsreformen. 
n) Materiale fra informationsmøde 14. august 2015 om nye tiltag for studerende.  
o) Ny bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau med ikrafttrædel-

se pr. 1. september 2015.  

http://www.wemakeithappen.dk/
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/Studiefremdriftsreformen
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p) Høring over udkast til forslag til lov om anerkendelse af uddannelses- og er-
hvervsmæssige kvalifikationer.  

q) Information om, at videresendelse af studentermail til privat mail vil blive udfaset 
i løbet af efterårssemestret 2015.  

r) Opdatering af Fakultetets Rammer og Beslutninger for uddannelsesledelse.  
s) Input fra Journalistik til serviceeftersyn af frafald blandt studerende.  
t) Orientering om aftale mellem de samfundsvidenskabelige fakulteter og de er-

hvervsøkonomiske censorkorps: censors forhåndsgodkendelse af eksamensopga-
ver bortfalder. Dagstudieadministrationen i Odense (DIO) undersøger, om det 
samme vil gøre sig gældende for de øvrige censorkorps.  

u) Flyer fra SDU Universitetspædagogik om principper og anbefalinger for brugen af 
Blackboard.   

v) Censorrapporter fra sommereksamen 2015.  
w) Information fra Fakultetet om, at der i fagbeskrivelser for specialer og projektori-

enterede forløb skal tilføjes tekst om, at arbejdes ikke må honoreres med løn, da 
det er en ECTS-bærende aktivitet og der samtidig udbetales SU til den studerende. 
Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en må-
nedlig ydelse til dokumenterede udgifter; ydes der refusion, skal den studerende 
undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.  

x) Dekanen har 25. september 2015 godkendt opdatering af studieordning 2013 og 
2014 for bacheloruddannelsen i Journalistik; ændringerne er godkendt af Studie-
nævn for Journalistik på møde 18. august 2015.  

 
3. Samarbejde med JyllandsPosten/Politiken og IT-Universitetet om sommerfag 

 
4. Udbud af valgfag på BA, på cand.public. og på cand.mag. 

 
5. Godkendelse af fagbeskrivelse for speciale i F2016 

 
6. Opdatering af studieordning 2011, 2013 og 2015 for kandidatuddannelsen i 

Journalistik (cand.public.) 
 
7. Opdatering af studieordning 2015 for kandidatuddannelsen i Journalistik 

(cand.mag.) 
 

8. Høring over udkast til Principper for talentudvikling af studerende på SDU 
 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
 

11. Eventuelt 
 

 
        Peter Bro 
        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 
             Studienævnssekretær  

http://sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Medarbejdere/SDUs_elaeringsmedarbejdere

