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STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK 
16. august 2016 

J.nr. 033/578 
 

Der indkaldes til møde i  

Studienævn for Journalistik 

tirsdag 23. august 2016 kl. 12.15 – 14.00 

i mødelokale H på Institut for Statskundskab 
 

Mødematerialet er fremlagt til gennemsyn på sekretærens kontor fra torsdag 18. august 2016 kl. 12.00. 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde 24. juni 2016  
 
2. Meddelelser 

a) Nyhedsbrev juni 2016 fra dekanen. 
b) Mail af 30. juni 2016 til alle studerende om, at bachelorprojekter fra 1. februar 2017 skal 

skrives i grupper. 
c) Procedurebeskrivelse for i) fag som er blevet udbudt under Studiefremdriftsreformen før 

efterårssemestret 2016 og som ikke udbydes igen; ii) for obligatorisk tilmelding til 2. og 3. 
prøveforsøg på fag, der ikke udbydes igen. 

d) Nye bekendtgørelser om justering af fremdriftsreformen m.m.: 
Bekendtgørelse nr. 1061 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne.  
Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universiteterne. 
Bekendtgørelse nr. 1067 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om adgang til 
bacheloruddannelser ved universiteterne. 
Bekendtgørelse nr. 1068 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om adgang til 
kandidatuddannelser ved universiteterne. 
Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om 
deltidsuddannelser ved universiteterne. 
Bekendtgørelse nr. 1063 af 30. juni 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. 

e) Meddelelse fra Studieservice, Eksamen, om at der er udsendt varsel om udmeldelse til 70 
kandidatstuderende under Samfundsvidenskab. Det handler om studerende, der er optaget 
2014 eller tidligere og som ikke har optjent ECTS-point.  

f) Status for tilbudte studiepladser på SDU pr. 30. juli 2016 – bacheloruddannelser. 
g) Information om optagelsesbesked m.m. til de nye bachelorstuderende. 
h) Mail af 7. august 2016 fra studieleder Morten Skovsgaard til alle nye BA-studerende på 

Journalistik.  
i) Mail af 2. august 2016 til alle studerende om, at den ændrede fremdriftsreform er trådt i kraft. 

Der kan læses mere om ændringerne her: 
Tilmelding til fag og prøver 

Studieaktivitet (bestå-krav)  

Senest afslutning af bachelor- og kandidatuddannelser (tidsgrænser)  

Orlov 

j) Kommentar fra professor Sten Schaumborg-Müller, Juridisk Institut, vedrørende 

reduceringen af ekstern censur på fag. 

k) Søren Schultz Jørgensen, Center for Journalistik, forsvarer mandag 29. august 2016 kl. 

14.00 sin ph.d.-afhandling med titlen ”Gamle medier er også sociale – En kvalitativ 

undersøgelse af mediers rolle og betydning i brugernes hverdag”.  

 
3. Evaluering af undervisning 
 . 
4. Cand.mag.-studieordning – indskrænkning af valgfag 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183444
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183445
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183435
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183436
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183437
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183446
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiefremdrift/fag_og_prove
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiefremdrift/studieaktivitet
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiefremdrift/senest_afslutning_bachelor_kandidat
http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/vejledning/under_studiet/orlov
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5. Studieordning for bacheloruddannelsen  
 Reducering af fag med ekstern censur. 
 
6. Godkendelse af eksamensdatoer 

Bachelorvalgfagene Digital journalistik og projektledelse samt Aktuelle samfundsmæssige 
problemer. 

 
7. Ændring i fagbeskrivelser for efterårssemestret 2016 

Ændring af prøveform i Refleksionsfag: Journalistikkens historie, værdigrundlag og etik. 
Ændring af timetal/skemalægning i Mediesprog 1. 

 
8. Godkendelse af fagbeskrivelser for forårssemestret 2017 

 
9. Ny studienævnsstruktur 

Fælles studienævn for uddannelserne i Statskundskab (herunder Samfundsfag, International 
Security and Law, Comparative Public Policy and Welfare Studies), Journalistik, Europæiske 
Studier (Campus Sønderborg) samt Sociologi og Kulturanalyse (Campus Esbjerg). 

 
10. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
 
11. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
 
12. Eventuelt 
 
 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
    Studienævnssekretær  


