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              STUDIENÆVN FOR JOURNALISTIK

              19. januar 2016 

              J.nr. 033/578 

 

 

 

Der indkaldes til konstituerende møde samt ordinært møde i  

 

Studienævn for Journalistik 

tirsdag den 26. januar 2016 kl. 9.15 – 10.45  

i mødelokalet i Dagstudieadministrationen 

 

 
1. Konstituering af Studienævnet  

 Valget afholdes i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved 

Syddansk Universitet.  

 

 Valg af formand 

Jf. Universitetslovens § 18, stk. 3 og § 41 i Vedtægt for Syddansk Universitet vælger 

Studienævnet af sin midte blandt de videnskabelige medarbejdere og lærere en formand.  

Valg af formand skal godkendes af dekanen. 

 

 Valg af næstformand 

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

studienævnet af sin midte blandt de studerende en næstformand. Næstformanden delta-

ger i tilrettelæggelsen af studienævnets arbejde. 

Valg af næstformand skal godkendes af dekanen. 

 

 Udpegning af studieleder 

Jf.§ 20, stk. 2 i Vedtægt for Syddansk Universitet indstiller Studienævnet en studieleder 

til dekanen.  

 

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

  Det foreslås at gøre brug af Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved 

Syddansk Universitet.  

 

 

3. Meddelelser 

a) Valgudvalget har 8. januar 2016 meddelt, at følgende studerende er valgt til Studie-

nævn for Journalistik pr. 1. januar 2016:  

Thor Hedegaard Larsen 

Lotte Bach Andersen 

Sture Sandø 

Cille Holm Højvang Rasmussen 

 

 

file://///Sam.c.sdu.dk/vip/institutter/service%20center/Studieadministrationen/Studienævnsmøder/Studienævn%20for%20Journalistik/2016/Standardforretningsorden%20for%20de%20kollegiale%20organer%20ved%20SDU.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168797
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/Vedtaegter
file://///Sam.c.sdu.dk/vip/institutter/service%20center/Studieadministrationen/Studienævnsmøder/Studienævn%20for%20Journalistik/2016/Standardforretningsorden%20for%20de%20kollegiale%20organer%20ved%20SDU.pdf
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b) Rektor har udpeget journalistisk lektor Lene Rimestad og journalistisk lektor Niels 

Møller Mikkelsen som repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere i Studie-

nævn for Journalistik fra 1. januar 2016 og indtil nyvalg finder sted. 

c) Høring: Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love 

samt SDU’s høringssvar.  

d) Regler for frist for fremmøde ved skriftlige stedprøver – beslutning om adgang ved 

for sent fremmøde træffes altid af to personer i fællesskab. 

e) Studienævnenes opgaver i forbindelse med internationalisering af uddannelser.  

f) Invitation til workshop om internationalisering af studieordninger.  

g) Invitation til seminar om aftagerpaneler.  

 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for foråret 2016  

 

 

5. Omfang af besvarelser: obligatoriske opgaver (eksamensbetingelser) og eksamens-

besvarelser  

 

 

6. Opfølgning på semestermøde i december for alle journaliststuderende 

 

 

7. Fastlæggelse af datoer for studienævnsmøder i forårssemestret 2016  

 

 

8. Evaluering af undervisningen i efterårssemestret 2015 (lukket punkt) 

 

 

9. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 

 

 

10. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 

 

 

11. Eventuelt 

 

 

 

        Morten Skovsgaard 

        Studienævnsformand  /  Liselotte Nielsen 

             Studienævnssekretær  

  


