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Bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDDELELSER 
 
A) Updates katalog for foråret 2009.  
 
B) Rektors nyhedsbrev med nyt fra ledelsen den 31. oktober 2008.  
 
C) Fakultetet har udsendt et nyt tilbud til alle kandidatstuderende 

på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Få en mentor! Læs 
mere om karrierementor på www.sdu.dk/karriere.  

 
D) Fakultetet har sendt en indbydelse til kursus i undervisningspæ-

dagogik. Kurset henvender sig primært til nyansatte undervise-
re, eksterne undervisere og ph.d.-studerende ved Samfundsvi-
denskab, men andre og mere erfarne målgrupper er også meget 
velkomne. Tilmeldingsfrist er fredag den 9. januar 2009 kl. 
12.00.  

 
E) Opslag om kommende ph.d.-forsvar.  
 
F) Lektor Peter Bro er udpeget som medlem i Styrelsen ved Center 

for Journalistik som repræsentant for VIP-medarbejderne og Li-
selotte Nielsen er udpeget som medlem som repræsentant for 
TAP-medarbejderne indtil 31. december 2011.  

 
 
Sager behandlet af studieleder og/eller uddannelseskoordinator: 
 
1) Godkendt læseplan (= skemaer for undervisning) på bachelor-

uddannelsen, tilvalgsforløbet samt kandidatuddannelsens linje A 
og B i forårssemestret 2009.   

 

Bilag til dagsorden for møde i  
Studienævnet for Journalistik  
den 27. november 2008   
 
 
 

19. november 2008
J. nr. 033/578 
Ref. -/nie  



 

 

Side 2 

 
Vedr. bacheloruddannelsen 
 
2) 300785 har fået godkendt meritoverførsel af Dansk Politik og 

Dansk Forvaltning på baggrund af fag fra RUC. 
 
 
Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 
 
3) 040481 har fået forhåndsgodkendt meritoverførsel af fag fra 

Political Science og International and Public Affairs ved Co-
lumbia University til en individuel fagspecialisering i Internati-
onal Politik.  

 
4) 141283 har fået forhåndsgodkendt meritoverførsel af en Master 

of Arts In International Affairs Conflict Resolution and Civil 
Society Development fra American University of Paris, svarende 
til 30 ects-point i en individuel fagspecialisering i International 
Politik.  

 
5) 250881 har fået endelig meritoverført i alt 60 ects-point fag fra 

Aarhus Universitet til en individuel fagspecialisering i Internati-
onal Politik.  

 
6) 101180 har fået endelig meritoverført i alt 6 ects-point fra 

Økonomisk Institut ved Københavns Universitet.  
 


