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MEDDELELSER 
 
A) Høring over udkast til ændring af eksamensbekendtgørelse og 
ændring af uddannelsesbekendtgørelse (j.nr. 560-1). 
B) Journalistiks svar på høring over udkast til eksamensbekendtgø-
relsen og ændring af uddannelsesbekendtgørelsen. Det påpeges, at de 
foreslåede ændringer i praksis betyder, at der indføres 4 eksamenster-
miner pr. år, og at dette vil give betydeligt mere arbejde for admini-
strationen, ligesom det betyder, at underviserne skal udarbejde op til 
det dobbelte antal eksamensopgaver pr. år. Med hensyn til undervis-
ningslokaler forudses en yderligere flaskehals især i vinterterminen, 
hvor den ordinære eksamen afvikles i januar måned, resultaterne heraf 
først vil foreligge i løbet af februar og reeksamen derfor først kan af-
holdes i slutningen af februar / starten af marts måned, hvor under-
visningslokalerne er booket godt op af undervisning (j.nr. II.01 + 
II.08).  
C) Fakultetets svar på høring vedr. udkast til ændring af eksamens- 
og uddannelsesbekendtgørelse.  
D) Følgende to bekendtgørelser er trådt i kraft pr. 1. september 
2007: Bekendtgørelse nr. 865 om ændring af bekendtgørelse om ek-
samen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt 
Bekendtgørelse nr. 864 om ændring af bekendtgørelse om bachelor- 
og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgø-
relsen).  
De væsentligste ændringer i de to nye bekendtgørelser er: 1. Bindende 
tidsbegrænsning for kandidatspecialer, 2. Hurtigere syge- og omprøve 
samt 3. Automatisk eksamenstilmelding. 
E) Plan for implementering af Lov om Gennemsigtighed på Syd-
dansk Universitet. Oplysninger på: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Dokumentation_tal/Lov_gennemsigti
ghed.aspx .  
F) CIRIUS Danmark har i brev af 27. juni 2007 orienteret om 
muligheder for klage til Kvalifikationsnævnet over meritafgørelser 
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truffet af danske uddannelsesinstitutioner. Det fremgår af brevet, at 
hvad angår uddannelser under Videnskabsministeriet, kan personer, 
der er optaget på eller har søgt optagelse på disse uddannelser, fortsat 
kan klage til Kvalifikationsnævnet over afgørelser om merit for uden-
landsk uddannelse. Det oplyses endvidere, at der for disse uddannelser 
etableres en adgang til at klage over afgørelser om merit for anden 
dansk uddannelse samt om forhåndsmerit for dansk og udenlandsk 
uddannelse. Videnskabsministeriet forventer, at denne klageadgang 
etableres fra 1. februar 2008. (J.nr. 530). 
G) Fakultetet har meddelt, at fristen for at komme med nye forslag 
til nye it-kombinationsuddannelser er udsat til mandag den 13. au-
gust 2007.  
H) Fakultetet har den 10. juli 2007 udsendt bemærkninger fra Fa-
kultetet til udkast til en ny bekendtgørelse: Bekendtgørelse om indivi-
duel kompetencevurdering (realkompetence) i videregående voksen-
uddannelser (VVU) og diplomuddannelser i Videreuddannelsessyste-
met for Voksne. 
I) Fakultetet har den 10. juli 2007 udsendt udkast til ”Bekendtgø-
relse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og 
om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser” til høring. 
Frist for kommentarer var 6. august 2007.  
J) Fakultetet har den 10. juli 2007 udsendt forslag til ny dansk 
kvalifikationsramme for videregående uddannelser til høring (j.nr. 
514-2007).  Frist for kommentarer var 10. september 2007.  
K) Fakultetet har den 5. september 2007 udsendt forslag til tids-
ramme for kandidatspecialer til høring. Høringssvaret fra uddannel-
seslederen for Journalistik er ligeledes fremlagt.  
L) VejledningsCentret ved SDU gør opmærksom på, at det i efter-
årssemestret 2007 afholder kurser i eksamens- og studieteknik samt et 
forløb i opgaveskrivning. Oplysninger på www.sdu.dk/vejledning - 
klik på Arrangementer.  
M) Forsknings- og Innovationsstyrelsen har den 31. august 2007 
meddelt, at den skifter navneforkortelse fra FIST til FI (j.nr. 019-
2007). 
N) Opslag om støtte fra projektpuljen vedrørende e-læring. Ansøg-
ningsfrist er 1. oktober 2007.  
O) Information fra Studiekontoret om konvertering af alle 13-skala 
karakterer til den nye 7-trins-skala i det studieadministrative edb-
system samt om information til de studerende. De studerende oriente-
res via 1. en vejlednings webside 
(www.sdu.dk/Uddannelse/Vejledning/Eksamen/nykarakterskala.aspx) 
2. informationsplakat ophængt i alle universitetsbygninger og 3. post-
kort, der er udsendt til alle indskrevne studerende til deres hjemadres-
se.  
P) Fakultetet har den 21. juni 2007 meddelt, at man har besluttet 
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at hæve taksten på tompladsordningen for så vidt angår kandidatfag. 
Priserne pr. 1. februar 2008 er:   
Bachelorfag: 100 kroner pr. ECTS-point 
Kandidatfag: 500 kroner pr. ECTS-point 
Q) Orientering om uddannelse til MSc i European Politics ved 
University of Glasgow, se også http://www.lbss.gla.ac.uk/Politics/ . 
R) Information om nye rygeregler på Syddansk Universitet. Pr. 1. 
juli 2007 gælder et totalt rygeforbud. Rygeforbuddet betyder: 
- Rygning er tilladt udendørs, når den ikke er til gene for univer-
sitetets ansatte, studerende og offentligheden. 
- Rygning frabedes derfor ved indgangsdøre og ved vinduer, der 
kan åbnes. 
- Overtrædelse af rygeforbudet kan påtales af alle. I gentagelsestil-
fælde kan der for så vidt angår ansatte blive tale om disciplinære sank-
tioner i overensstemmelse med SDU’s personalepolitiske retningslini-
er.  
- Studerendes overtrædelse af rygeforbuddet kan behandles efter 
”Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved 
Syddansk Universitet”.  
S) Fakultetet har den 22. august 2007 udsendt årets ansøgningssta-
tistik, en sammenlignende analyse af søgningen til de længere videre-
gående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007. Rapporten offentlig-
gøres senere på http://intern.sdu.dk/enheder/studie/Stat/aktuel/ . 
T) Fakultetet har den 21. august 2007 fremsendt rapport om Syd-
dansk Universitets undersøgelse af studie- og undervisningsmiljøet 
2007 samt udkast til handlingsplan for afhjælpning af problemer.  
U) Fakultetet har den 31. august 2007 fremsendt forløbsanalyser 
for de forskellige uddannelser under fakultetet. Her er fremlagt for-
løbsanalyse for Journalist-uddannelsen og den samlede oversigt for 
Samfundsvidenskab.  
V) Universitetsdirektøren har udsendt oversigt over ændring af 
Fællesområdets organisering pr. 1. oktober 2007.  
W) Fakultetet har den 10. juli 2007 meddelt, at de rammer for un-
dervisningsevaluering, som har været gældende for undervisningsåret 
2007-07 forlænges. Fakultetet ønsker ikke at ændre på de eksisterende 
procedurer, før universitetets delpolitik for undervisningsevaluering 
implementeres. De eksisterende regler findes på: 
http://www.sam.sdu.dk/info/regler/3e2.shtml .  
X) Brevkopier fra Eksamenskontoret til studerende: 
120383 er udmeldt fra bacheloruddannelsen i journalistik, da de tre 
prøveforsøg i faget Sociologi for journalister er opbrugt og der ikke er 
søgt dispensation til et 4. prøveforsøg.  
021069 er udmeldt fra bacheloruddannelsen i journalistik, da 1.-
årsprøven ikke er bestået.  
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Sager behandlet af uddannelsesleder og/eller uddannelseskoordina-
tor 
  
1) Følgende har fået tilladelse til at deltage i reeksamen uden at 
have deltaget i ordinær prøve i samme eksamenstermin: 100876, 
240684, 260185, 150385 og 150986. 
2) 021173 og 190166 har fået dispensation til at starte praktik pr. 
1. august 2007, selv om Håndværk 4 ikke er bestået inden praktik-
start. Det er en forudsætning for at fortsætte i praktikforløbet, at 
Håndværk 4 bestås i ved reeksamen i august 2007 (er sket). 
3) 151281 har fået et års udsættelse til at bestå 1.-årsprøven og er 
samtidig blevet overflyttet fra 2005 til 2006-studieordning.  
4) 120881 har fået dispensation til at afmelde eksamen efter af-
meldingsfristen udløb og har samtidig fået dispensation fra reglen om 
samtidig tilmelding af alle 1.-årsfag efter 2. semester. 
5) 050583 har fået tilladelse til en mundtlig reeksamination i faget 
Socialøkonomi og –politik.  
6) 280681 og 060479 er skiftet fra 2005 til 2006-studieordning.  
7) En studerende fra Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 
har fået afslag på at blive indskrevet som gæstestuderende på kandi-
datkurserne ”Det akademiske Håndværk” og ”Journalistisk Sprog og 
Kommunikation”. 
8) 091183 har fået dispensation til at påbegynde kandidatuddan-
nelsen i journalistik, linie B, selv om alle aktiviteter på bachelorud-
dannelsen ikke er bedømt endnu. Dispensationen er tidsbegrænset til 
1. oktober 2007, hvor de manglende aktiviteter skal være bestået.  
9) 260278 har fået godkendt at overflytte studium fra Danmarks 
Journalisthøjskole til bacheloruddannelsen i Journalistik ved SDU. 
10) Der er udpeget medlemmer til et ankenævn vedrørende en ek-
samensklage i Håndværk 3 – TV, j.nr. II.08.02.  
11) 210482 afleverede eksamensopgaven i Håndværk 2, Radio for 
sent og fik registreret prøveforsøget som ’udeblevet’. Den studerende 
fik tilladelse til at aflevere samme opgave til bedømmelse ved reeksa-
men.  
12) 070883 har fået forhåndsgodkendt et fag fra Kunst- og Kultur-
videnskab ved KU til kandidatuddannelsen i Journalistik, linie B.  
13) 250881 har fået en betinget forhåndsgodkendelse af fag fra In-
stitut for Statskundskab ved Aarhus Universitet til kandidatuddannel-
sen i Journalistik, linie A. 
14) 270882 har fået forhåndsgodkendt fag fra Juridisk Institut ved 
Københavns Universitet til kandidatuddannelsen i Journalistik, linie 
A.  
15) 150179 har fået forhåndsgodkendt fag fra cand.negot.-
uddannelsen ved SDU til kandidatuddannelsen i Journalistik, linie A. 
16) 180779 har fået meritoverført fag fra Københavns Universitet 
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og Roskilde Universitetscenter til kandidatuddannelsen i Journalistik, 
linie A.  
17) 220779 har fået forhåndsgodkendt fag fra Virksomhedskom-
munikation ved Handelshøjskolen i Aarhus til kandidatuddannelsen i 
Journalistik, linie A.  
18) 240783 har fået forhåndsgodkendt fag fra SDU til kandidatud-
dannelsen i Journalistik, linie A.  
19) 210980 har fået forhåndsgodkendt fag fra Aarhus Universitet til 
kandidatuddannelsen i Journalistik, linie A. 
20) 25180 har fået meritoverført fag fra Københavns, Aalborg og 
Syddansk Universitet samt fra Jagiellonian University i Krakow til 
kandidatuddannelsen i Journalistik, linie A.  
21) 220779 har fået forhåndsgodkendt fag fra Handelshøjskolen i 
Aarhus til kandidatuddannelsen i Journalistik, linie A. 
22) 190373 og 090575 har fået dispensation fra deltagelse i kollo-
kviet på ”Journalistikkens klassikere” på 1. semester af kandidatud-
dannelsen i Journalistik, linie A.  
23) 101180 har fået forhåndsgodkendt fag fra Økonomisk Institut 
ved Københavns Universitet til kandidatuddannelsen i Journalistik, 
linie A.  
24) 010977 har fået forhåndsgodkendt fag fra Institut for Stats-
kundskab ved Aarhus Universitet til kandidatuddannelsen i journali-
stik, linie A. 
25) 250881 har fået forhåndsgodkendt fag fra Aarhus Universitet til 
kandidatuddannelsen i journalistik, linie A.  
26) 270882 har fået yderligere forhåndsgodkendt fag fra Køben-
havns Universitet til kandidatuddannelsen i journalistik, linie A. 
27) 090183 har fået forhåndsgodkendt fag fra Institut for Kunst og 
Kulturvidenskab ved Københavns Universitet til kandidatuddannelsen 
i Journalistik, linie A. 
28) 300382 har fået forhåndsgodkendt fag fra Institut for Stats-
kundskab og Sociologisk Institut ved Københavns Universitet til kan-
didatuddannelsen i Journalistik, linie A. 
29) 201179 har fået forhåndsgodkendt fag fra Københavns Univer-
sitet til kandidatuddannelsen i Journalistik, linie A. 
30) 131181 har fået forhåndsgodkendt fag fra Humboldt Universi-
tät zu Berlin og Goldsmith’s University, London til kandidatuddan-
nelsen i Journalistik, linie A. 
 
 
 


