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Der indkaldes til møde i  

Studienævn for Journalistik 

tirsdag 25. oktober 2016 kl. 12.15 – 14.00 

i Kuben 
 

Mødematerialet er fremlagt til gennemsyn på sekretærens kontor fra torsdag 20. oktober 2016 kl. 12.00. 

 
 

1. Godkendelse af referat af møde 20. september 2016  
 
2. Meddelelser 

a) Ny institutleder på Institut for Statskundskab fra 1. oktober 2016 er Christian Elmelund-
Præstekær.  

b) Årsfesten på SDU finder sted fredag, den 28. oktober 2016. I tidsrummet kl. 8-12 må der 
undervises i lokaler, der ikke vender ud mod Gydehutten og Stenten; efter kl. 12 må der ikke 
undervises overhovedet. 

c) Dekansekretariatet har 20. september 2016 udsendt de samlede SDU-regelsæt vedrørende 
regler for i) Tilmelding til fag og prøver; ii) Studieaktivitetsregel med 45 ECTS-beståkrav pr. 
år og iii) Tidsgrænser for gennemførsel. 

d) SU-kontoret har foretaget studieaktivitetskontrol og udsendt mails til 145 studerende om, at 
de er forsinket udover det tilladte og at deres SU bliver stoppet fra og med november 2016.  

e) Dekansekretariatet har meddelt, at eksamensvejledningen for multiple choice tests vil blive 
tilrettet til den kommende vintereksamen.  

f) Nyt notat om proportionalitetsprincippet og regler for seneste afslutning af uddannelser. Det 
præciseres, at der skal være usædvanlige forhold ved dispensation fra tidsgrænsereglerne. 
Proportionalitetsprincippet skal inddrages i vurderingen af, om der kan meddeles dispen-
sation i de tilfælde, hvor der er usædvanlige forhold. 

g) Dekansekretariatet har præciseret, at det udelukkende er Studieservice, Eksamen, der har 
kompetence til at annullere prøveforsøg, hvilket betyder, at studienævnene ikke længere 
skal behandle anmodning om annullering af prøveforsøg – uagtet hvornår dokumentation for 
sygdom fremsendes.  

h) Dekanens nyhedsbrev oktober 2016.  
i) Tildeling af vejledere til efterårets BA-projekter: 38 studerende skriver BA-projekt i 

makkerpar, og 21 studerende skriver individuelt.  
j) Dekanen har godkendt studieordningerne for bacheloruddannelsen i Journalistik 2014 

(revideret) og 2016.  
k) Dekanen har godkendt studieordninger for cand.mag.-uddannelsen i Journalistik 2015 

(revideret) samt 2016.  
l) Dekanen har godkendt studieordning for cand.public.-uddannelsen 2015 (revideret).  
 

3. Fagbeskrivelser for forårssemestret 2017 
 
4. Fagbeskrivelser for efterårssemestret 2016  

 
5. Godkendelse af eksamensdatoer for omprøver i februar 2017 

 
6. Drøftelse af Kommunikationsuddannelsen fra DMJX som adgangsgivende til 

cand.public.-uddannelsen 
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7. Valg til nyt studienævn med start 1. januar 2017  

 
8. Behandling af ansøgninger om dispensation (lukket punkt) 
 
9. Behandling af ansøgninger om meritoverførsel (lukket punkt) 
 
10. Eventuelt 
 
 
      
 Morten Skovsgaard 
 Studienævnsformand / Liselotte Nielsen 
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