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Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 24. februar 2011 

Godkendt. 

 

 

Ad 2. Godkendelse af referat af møde den 17. marts 2011   

Godkendt. 

 

 

Ad 3. Meddelelser 

Peter Bro orienterende kort om den nye administrative struktur på Samfundsvidenskab, 

som vil betyde en ændring i, hvor studerende skal henvende sig.  

 

Sekretariatet på Journalistik bliver nedlagt, og sekretærerne flyttes til nye kompetence-

enheder for Studiekontakt og Studieadministration. Disse kompetenceenheder bliver 

fælles for de studerende på alle samfundsvidenskabelige studieretninger og uddannelser 

i Odense. Den nøjagtige dato for, hvornår sekretærerne flytter, er pt. ikke fastlagt, men 

det forventes at blive hen over sommeren 2011.  

 

Alle meddelelser blev taget til efterretning.  

 

Meddelelser uden dagsordenen 

Syddanske Studerende indbyder studenterrepræsentanter til studienævnskursus den 27. 

april 2011 kl. 15-21. Invitationen er videresendt til dette Studienævns studenterrepræ-

sentanter.  

 

 

Ad 4. Ansøgninger om dispensation 

240272 fik dispensation fra krav om studieaktivitet og kan forblive indskrevet på tilvalg 

indtil udgangen af forårssemestret 2012. Den foreslåede studieplan for at færdiggøre 
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tilvalg blev godkendt. Studienævnet afslog at bevilge en time ekstra til de skriftlige ek-

saminer i ’Mediesprog’ og i ’Mediejura’, ligesom Nævnet også afslog at ændre ’Journa-

listikkens historie, værdigrundlag og etik’ fra en 3-døgns til en 7-døgns hjemmeopgave. 

Studienævnet betonede, at det er væsentligt for journalistuddannelsen og den branche, 

uddannelsen retter sig mod, at kunne præstere inden for en given tidsfrist. 

 

190184 søgte om at få ændret sin opgaveperiode i Håndværk 2 på tilvalg fra den 14.-21. 

juni til den 17.-24. juni på grund af, at ansøgeren skal til eksamen i sit BA-projekt den 

16. juni. Studienævnet ønskede en udtalelse fra underviseren i Håndværk 2 og udsatte 

afgørelsen. 

 

300684, 260484, 151086, 300783, 081085, 270388 og 071280 søgte alle om at blive 

tilmeldt eksamen et i eller flere af de obligatoriske fag ’International politik og organi-

sation’, ’Mediesociologi 4’, ’Dansk politik’, ’Mediejura’ i juni 2011 efter, at tilmel-

dingsfristen er udløbet den 30. marts. Studienævnet afslog alle ansøgninger og påpege-

de, at forglemmelser, praktikarbejde, erhvervsarbejde o. lign. ikke er et usædvanligt 

forhold, der kan begrunde en dispensation. De studerende henvises til at sørge for at 

tilmelde sig rettidigt til vintereksamen 2011/12. De af ansøgerne, som skal starte bache-

lorprojekt i efteråret 2011 fik dispensation til at lave projektet sideløbende med, at de 

går til eksamen i de manglende obligatoriske fag.  

 

050583, 160484 og 060484 er alle tilmeldt eksamen rettidigt, men har ikke angivet ek-

samensform inden for fristens udløb. Studienævnet gav tilladelse til, at disse ansøgere 

kan meddele eksamensformen, så de kan komme til eksamen i juni 2011.  

 

170680 søgte dispensation fra krav om studieaktivitet til at forblive indskrevet på kan-

didatuddannelsens linje B. Ansøgeren er startet speciale og skal sørge for at få indsendt 

specialekontrakt til godkendelse. Studienævnet bevilgede dispensation, så specialet kan 

afsluttes. 

260574 søgte dispensation fra krav om studieaktivitet til at forblive indskrevet på ba-

cheloruddannelsen. Studienævnet bevilgede dispensation, så ansøgeren kan lave bache-

lorprojekt i efterårssemestret 2011.  

100182 søgte dispensation fra krav om studieaktivitet til at forblive indskrevet på kan-

didatuddannelsens linje B. Ansøgeren mangler kun specialet. Studienævnet bevilgede 

dispensation indtil 1. august 2011, hvor ansøgeren så skal have indsendt specialekon-

trakt til godkendelse. Hvis specialekontrakten modtages inden denne dato, forlænges 

tidsfristen, så ansøgeren kan afslutte sit speciale.  

 

 

Ad 5. Ansøgninger om meritoverførsel 

021288 fik forhåndsgodkendt faget ’International politik’ fra Københavns Universitet til 

10 ects-point valgfrit (7. semesters valgfag). 

180388 fik meritoverført ’Vidensfag 3: Offentlig forvaltning’ på baggrund af et tilsva-

rende fag, der er bestået ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.  

200287 søgte om forhåndsgodkendelse af tre fag fra University of California, San Die-

go, til en individuel fagspecialisering i ’Amerikanske studier’. De tre fag søges god-

kendt til tilsammen 30 ects-point, men Studienævnet kunne kun godkende dem med et 

samlet omfang på 20 ects-point, fordi fagenes omfang på det pågældende universitet er 
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baseret på kvartaler og ikke semestre og dermed ikke er så omfattende som semester-

baserede fag. Ansøgeren henvises til evt. at søge forhåndsgodkendelse af yderligere fag, 

såfremt det er nødvendigt af hensyn til udlandsstipendier.  

 

 

Ad 6. Godkendelse af fagbeskrivelser for efteråret 2011 

Til fagbeskrivelsen for ’Vidensfag 1: Komparativ politik’ bemærkede Studienævnet, at 

eksamensformen er en hjemmeopgave udformet som et journalistisk produkt. Dette skal 

enten præciseres væsentligt mere nøjagtigt for såvel underviser som studerende eller 

eventuelt ændres. Studienævnet bemærkede endvidere, at fagets emner skal være mere 

brede end sidste år. Peter Bro tager kontakt til fagansvarlig Michael Baggesen Klitgaard 

og underviser Søren Riishøj om begge punkter.  

 

De øvrige fagbeskrivelser blev godkendt.  

 

 

Ad 7. Eventuelt 

a) David spurgte til, hvordan der kan tages fat på en diskussion om overgang til blok-

undervisning. Peter foreslog, at Studienævnet afholder sit juni-møde (torsdag den 23. 

juni) som tema-møde med plads til længere diskussioner.  

 

b) Peter orienterede om, at han skal besøge Mediehøjskolen og møde repræsentanter fra 

uddannelsen i TV- og Medietilrettelæggelse for at få flere informationer om, hvad ud-

dannelsen indeholder bl.a. med henblik på, om professionsbachelorer herfra kan optages 

på kandidatuddannelsen i Journalistik. Charlotte deltager også. 

 

c) Peter orienterede videre om, at han arbejder på at finde en afløser til Vibeke Borbergs 

resterende fire forelæsninger i Mediejura i dette forår. Aftalen er, at Vibeke står for ek-

samen, men på grund af nyt arbejde kan hun ikke tage resten af semestrets undervisning. 

Afhængig af, hvem Peter kan få til at springe ind med kort varsel, kan det blive nødven-

digt at reducere antallet af timer i faget mod en tilsvarende tilpasning af eksamens-

spørgsmålene.  

 

d) Til slut kunne Peter fortælle, at lørdag den 9. april – den skriftlige optagelsesprøve – 

var forløbet meget fint. Organiseringen af dagen var i top, og der var mange villige 

hjælpere (nuværende studerende) til at hjælpe de nye rundt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 14.15.  

 

 

  Peter Bro  

  formand  / Liselotte Nielsen 

     sekretær 


