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Bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDDELELSER 
 
A) NATO afholder en videokonkurrence for journaliststuderende 

fra sidst i januar til den første uge i marts 2009. Temaet for 
konkurrencen er: NATO fylder 60 år og hvad så? Hvad har 
NATO betydet for dig, dine nærmeste og samfundet? Er der 
virkelig brug for NATO i fremtidens Danmark? 

 
B) Rektors nyhedsbrev med nyt fra ledelsen den 26. november 

2008.  
 
C) Eksamenskontoret for SDU’s uddannelser i Odense og Slagelse 

er fysisk blevet samlet på Campusvej. Skal man besøge Eksa-
menskontoret, finder man det ved Campustorvet, op ad trappen 
til læsesalen og til venstre. Eksamenskontoret har samtidig fået 
en fælles mailadresse: Eksamenskontoret@sdu.dk.  

 
D) Opslag om kommende ph.d.-forsvar.  
 
E) Rektor har udpeget lektor Charlotte Wien som medlem af Stu-

dienævn for Journalistik samt journalistisk lektor Lene Rime-
stad og journalistisk lektor Tom Buk-Swienty som hhv. 1. og 2. 
suppleant, indtil nyvalg finder sted. 

 
F) Fakultetet har den 11. december 2008 meddelt, at det er stu-

dienævnenes ansvar at sikre, at uddannelsesbekendtgørelsens § 
68 og § 13 a effektueres. Det handler om at forestå kontakt til 
aftagerpaneler, organisationer og censorformandskab samt ko-
ordinere med øvrige universiteter som led i uddannelsesrefor-
mer og ved udfærdigelse af nye studieordninger.  

 
 
 

Bilag til dagsorden for møde i  
Studienævnet for Journalistik  
den 18. december 2008   
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Side 2 

Sager behandlet af studieleder og/eller uddannelseskoordinator: 
 
 
Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 
 
1) 240384 har fået forhåndsgodkendt fag udbudt under Studie-

nævn for International Virksomhedskommunikation ved SDU 
til sin individuelle fagspecialisering i ’Kommunikation i virk-
somheder og organisationer’. 

 
2) 250383 har fået forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet i 

København til sin individuelle fagspecialisering i ’IT og Web-
kommunikation’. 

 
3) 040577 har fået forhåndsgodkendt fag fra University of New 

South Wales, Australien, samt fået ændret titlen på sin indivi-
duelle fagspecialisering til ’Velfærdsstater i en globaliseret ver-
den’.  

 
 
Godkendte specialeoplæg 
 
4)  
100179 linje B 
Emne: En kritisk rejse rundt i fængselsland Danmark.  
Vejleder: Tom Buk-Swienty 
Frist: 13. maj 2009. 
 
5) 
050981 linje B 
Emne: En kritisk rejse rundt i fængselsland Danmark.  
Vejleder: Tom Buk-Swienty 
Frist: 13. maj 2009. 
 
 
Færdige kandidater 
 
6) 
Julie Ruby Bødiker  
har bestået kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public. B) 


