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MEDDELELSER 
 
 
A) Kandidatlister og meddelelse om valg og valgs bortfald af 8. 

november 2007 (j.nr. 043-9). Det fremgår, at der har været 
fredsvalg i valggruppe I (undervisere) og at valget i valggruppe 
III (studerende) bortfaldt til Studienævn for Journalistik. Stu-
dienævnet for Journalistik består pr. 1. januar 2008 af:  Karsten 
Prinds, Peter Bro og Troels Mylenberg.  

 
B) ALUMNE bladet november 2007. Dekanen opfordrer til, at 

alle bidrager med indlæg i kommende udgivelser. Kontaktper-
soner vedr. artikler eller idéer til bladet er Judy Hermansen eller 
Tanja Helskov Hansen.  

 
C) Rektors nyhedsbrev med nyt fra ledelsen, 16. november 2007 

(er den 19. november rundsendt på mail til studienævnets med-
lemmer). 

 
D) Opslag om ”European Young Journalist Award”, se mere på: 

www.EUjournalist-award.eu .  
 
E) Fristen for ansøgninger til kandidat- og tilvalgsuddannelserne 

rykkes frem fra 1. juli til 1. juni 2008 iflg. mail af 15. november 
2007 fra Fakultetet.  

 
F) Fakultetet har den 8. november 2007 udsendt vejledning om 

klagemulighed til Kvalifikationsnævnet over meritafgørelser på 
baggrund af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Sådanne 
meritafgørelser kan påklages af personer, der er indskrevet 
ved/optaget på eller som har søgt optagelse på uddannelser un-
der Undervisningsministeriet, Kulturministeriet eller Viden-
skabsministeriet. Klager over faglige spørgsmål kan indbringes 
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for Kvalifikationsnævnet, hvorimod klager over retlige spørgs-
mål skal indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen.  

 
G) Fakultetet har den 9. november 2007 udsendt vejledning om 

klagemulighed til Kvalifikationsnævnet over meritafgørelser 
(både danske og udenlandske), der vedrører diplomuddannelser-
ne. Klager over faglige spørgsmål kan indbringes for Kvalifikati-
onsnævnet, hvorimod klager over retlige spørgsmål skal indbrin-
ges for Undervisningsministeriet. 

 
H) Fakultetet har den 19. november 2007 anmodet alle studienævn 

om at gennemgå fagene set i relation til de nye adgangskriterier, 
som fremgår af adgangsbekendtgørelsen (BEK nr 151 af 
19/02/2007). På bacheloruddannelsen og tilvalgsforløbet i 
Journalistik gælder fra 2008 følgende områdespecifikke ad-
gangskrav: Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idehistorie B 
eller Samtidshistorie B samt yderligere et sprog på A-niveau, 
dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Der-
udover gælder følgende uddannelsesspecifikke adgangskrav: be-
stået optagelsesprøve, der afholdes af Universitetet.  
Som minimum skal sikres, at 1. og 2. semesters fag er afstemt 
efter de nye adgangskrav.  
 

I) Fakultetet har den 10. december 2007 udsendt beslutningen 
vedr. fremtidige eksamensterminer med ikrafttræden 1. februar 
2008.   Citat:  

 ”Konklusion 
Fakultetet har derfor besluttet at indføre de nye regler om hur-
tigere reeksamen, så der ændres mindst muligt i forhold til eksi-
sterende struktur. 

 Dette betyder: 
• at de nuværende regler om semesterlængde bevares: Dansk-

sprogede fag: Både forårs- og efterårssemester er som hoved-
regel være på 15 uger. Engelsksprogede fag: Forårssemesteret 
skal som hovedregel være på 15 uger. Efterårssemesteret skal 
som hovedregel være på 11 uger, hvis faget afsluttes med ek-
samen og 15 uger, hvis faget afsluttes med afløsningsopgave, 
hjemmeopgave el.lign. (Eksamensformen skal i givet fald 
gælde både for danske og udenlandske studerende.) Tilla-
delser udover de her nævnte forudsætter en begrundet an-
søgning til fakultetet fra de respektive studienævn. 

• at ordinære eksamener afholdes i januar (december for ex-
change students) og juni.  

• at reeksamen afholdes i februar og august. 
• at eksamensformen ved reeksamen må ændres, hvis det er 
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hensigtsmæssigt, men må først offentliggøres, når afmel-
dingsfristen er udløbet.  

• at der kun planlægges eksamen og reeksamen i direkte for-
længelse af undervisning, men at studienævnet efter indivi-
duel ansøgning kan bevilge yderligere reeksamen i efterføl-
gende termin, såfremt det er sidste fag for at afslutte uddan-
nelsen, eller på baggrund af andre særlige begrundelser. 

 
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. februar 2008. Alle studienævn 
bedes derfor allerede nu ændre samtlige fagbeskrivelser for for-
året 2008, så der ved eksamenstermin opføres ”ordinær eksamen 
i juni med reeksamen i august”. 
Ved planlægning af efterårsfagene 2008 bedes studienævnene 
tillige tage højde for planlægning af reeksamen i februar 2009.” 
 

J) Kopi af svar fra Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBS) på 
spørgsmål om håndtering af merit fra udenlandsk institution fra 
1. september 2007. Universitetet spurgte, om en studerende, 
som skal have merit på baggrund af en ECTS-karakter fra en 
udenlandsk institution, skal have karakteren overført med den 
respektive karakter eller som hidtil med Bestået. UBS svarede, at 
karakteren som hidtil skal overføres med Bestået. Begrundelsen 
for dette er, at 7-trinsskalaen er en absolut skala, men ECTS-
skalaen er en relativ karakterskala.  

 
K) I forbindelse med den mundtlige prøve i bachelorprojekterne er 

der rejst spørgsmål om, hvorvidt de studerende må overvære 
hinandens eksaminationer. Svaret kan findes på: 
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Vejledning/Eksamen/generelt_
om_eksamen/under_eksamen.aspx , hvor der på den nederste 
del af siden står ”Hvis en mundtlig prøve tager udgangspunkt i 
en opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, må 
disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet før de skal 
eksamineres eller er blevet eksamineret.”  

 
 
Sager behandlet af uddannelsesleder og/eller uddannelseskoordina-
tor 
 
1) 210871 er blevet overført til ny studieordning for tilvalgsforlø-

bet i Journalistik og har samtidig fået meritoverført ’Journali-
stikkens metode 1/Medieforståelse’ til den fælles eksamen i 
’Medieforståelse og Kildekritik og informationssøgning’.   

 
2) 010983 har fået godkendt meritoverførsel af 5 kurser bestået 
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ved California State University til kandidatuddannelsen i Jour-
nalistik, linje B. 

 
3) 110680 har fået forhåndsgodkendt meritoverførsel af 3 kurser 

fra Center for Mellemøststudier ved SDU samt 2 kurser fra Kø-
benhavns Universitet til kandidatuddannelsen i Journalistik, 
linje A.  

 
 


