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Bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDDELELSER 
 
A) Studienævn for Journalistik består pr. 1. januar 2008 af følgen-

de personer fra valggruppe I: 
 Lektor Karsten Prinds 
 Lektor Peter Bro 
 Lektor Troels Mylenberg 
 Valget bortfaldt i valggruppe III (j.nr. 035-6). 
 
B) Rektor har den 10. januar 2008 efter indstilling fra de afgående 

studenterrepræsentanter i Studienævn for Journalistik og anbe-
faling fra dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
godkendt, at  

 Marie Dissing Sandahl 
 Signe Damgaard 
 Kristian Aaskov Nielsen 
 udpeges som repræsentanter for de studerende i ovennævnte 

studienævn med en funktionsperioden indtil nyvalg finder sted, 
og med  
Eva Holme Jung og 

 Niels Krogsgård 
 som hhv. 1. og 2. suppleant (j.nr. 032/578). 
 
C) Universitets- og Bygningstyrelsen har via ACE Danmark - Ak-

krediteringsinstitutionen meddelt, at masteruddannelsen i Jour-
nalistik tilknyttes censorkorpset for Journalistik (20. december 
2007, j.nr. 551/578). 

 
D) Fakultetet har videresendt skrivelse af 18. december 2007 fra 

Universitets- og Bygningsstyrelsen vedrørende bachelor- og 
kandidatbonus, som udløses til universiteterne, når en stude-
rende gennemfører sin uddannelse inden for den normerede tid. 

Bilag til dagsorden for møde i  
Studienævnet for Journalistik  
den 7. februar 2008   
 
 
 

1. februar 2008
J. nr. 033/578 
Ref. -/nie  



 

 

Side 2 

Det nye taxameterinitiativ, i form af de to bonusmodeller, im-
plementeres fra 2009 (j.nr. 242-2007). 

 
E) Fakultetet har den 4. januar 2008 fremsendt beregningerne bag 

det nye mål for gennemførelse af den eksterne udviklingskon-
trakt. 

 
F) Fakultetet har den 15. januar 2008 fremsendt universitetets 

bemærkninger til meritankenævnsbekendtgørelsen (j.nr. 530).  
 
 
G) Invitation til arrangement om den nye karakterskala, arrangeret 

af Johannes Michelsen, Institut for Statskundskab. Invitationen 
er udsendt til alle ansatte på Statskundskab og Journalistik. 

 
H) Fakultetets universitetspædagogiske enhed SamFUN tilbyder et 

introduktionskursus i anvendt pædagogik. Kurset henvender sig 
til uerfarne undervisere, herunder eksterne undervisere og ph.d.-
studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

 
I) VejledningsCentret ved Syddansk Universitet udbyder i forårs-

semestret 2008 forskellige kurser til studerende, se: 
www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Vejledning
/Arrangementer/ . 

 
J) CIRIUS og Bologna-eksperterne indbyder den 6. marts 2008 

studieledere, studienævnsformænd m.fl. til et seminar, der af-
holdes på Copenhagen Business School, og hvor der skal sættes 
fokus på anerkendelse og merit i de videregående uddannelser 
på baggrund af Bologna-processen og Lissabon-konventionen. 
Tilmelding via: www.ciriusonline.dk, frist 14. februar 2008 
(j.nr. 652-2008). 

 
K) Fakultetet har den 21. januar 2008 fremsendt et servicekatalog, 

som er tiltrådt af Fakultetet og det nye fælles SDU Eksamens-
kontor. Bemærk især:  
Frist for indsendelse af ny studieordning, der skal gælde fra se-
mesterstart er 1. juni. 
Frist for indsendelse af ændringer i eksisterende studieordninger 
er 15. april (for ordninger der skal gælde fra 1. september).  

 
L) VejledningsCentret ved SDU har den 23. januar 2008 meddelt, 

at man har oprettet en specialeportal på www.sdu.dk/speciale , 
hvor de studerende kan finde informationer og gode råd om alt 
fra informationssøgning til aflevering.  



 

 

Side 3 

 Samtidig har Centret fremsendt folderen ’Nyuddannet – værd 
at vide’ med oplysninger om alt, hvad man skal være opmærk-
som på som nyuddannet, dvs. praktiske oplysninger om A-
kasse-systemet, SU, arbejdsformidlingen, fagforeninger, løn, 
studiejob og m.m.  

 
M) Opslag om European Consortium for Political Research’s 

Summer School 2008 in Methods and Techniques in coopera-
tion with the Faculty of Social Sciences, University of Ljubl-
jana, Slovenia.  

 
N) Materiale fra School of Journalism and Communication, 

Tsinghua University, China, om MA in Global Business Jour-
nalism 2008-09.  

 
 
Sager behandlet af uddannelseskoordinator og/eller studieleder: 
 
1) 260276 har fået godkendt faget ’Theories of European Integra-

tion’ fra Institut for Statskundskab ved SDU som valgfrit fag i 
sin ’gryderet’ på kandidatuddannelsen i Journalistik, linje A.  

2) 050976 har fået forhåndsgodkendt en masteruddannelse i In-
ternational Affairs fra The New School i New York, USA, til 
’gryderetten’ på kandidatuddannelsen i Journalistik, linje A. 

3) 270882 og 300382 har fået forhåndsgodkendt tre fag fra The 
New School i New York, USA, til ’gryderetten’ på kandidatud-
dannelsen i Journalistik, linje A. 

4) 240783 har fået forhåndsgodkendt ’Kommunikation og kam-
pagneplanlægning’ fra International Virksomhedsledelse ved 
SDU til sin ’gryderet’ på kandidatuddannelsen i Journalistik, 
linje A.  

5) 250881 har fået forhåndsgodkendt tre fag fra Institut for Stats-
kundskab ved Aarhus Universitet til sin ’gryderet’ på kandidat-
uddannelsen i Journalistik, linje A.  

6) 011080 og 180582 har fået forhåndsgodkendt hhv. et og to fag 
fra Copenhagen Business School til sin ’gryderet’ på kandidat-
uddannelsen i Journalistik, linje A.  

7) 220779 har fået forhåndsgodkendt et fag fra Medievidenskab 
ved Aarhus Universitet samt to fag fra Handelshøjskolen - Aar-
hus Universitet til sin sin ’gryderet’ på kandidatuddannelsen i 
Journalistik, linje A.  

8) 260175 har fået forhåndsgodkendt et fag fra Copenhagen Busi-
ness School til sin sin ’gryderet’ på kandidatuddannelsen i Jour-
nalistik, linje A.  

9) 170680 har fået forhåndsgodkendt et fag fra Medier, Erkendel-



 

 

Side 4 

se og Formidling, Afd. For Film- og Medievidenskab ved Kø-
benhavns Universitet til den valgfrie pulje på kandidatuddan-
nelsen i Journalistik, linje B. 

 
 
10) Godkendte specialeoplæg 
 
150179 
Titel/opgave: American Journalism in Times of War 
Vejleder: Erik Albæk, Institut for Statskundskab 
Afleveringsfrist: 30. april 2008 kl. 12.00  
 
280979 
Titel/opgave: Hvilke stereotyper anvendes af de danske dagblade, 

og hvordan har de ændret sig fra 2005-07? 
Vejleder:  Charlotte Wien, Center for Journalistik 
Afleveringsfrist: 8. april 2008 kl. 12.00 
 
190480 
Titel/opgave:  Eksemplifikation på udviklingen af et nyt skriftlig 

medie med ’fortællende journalistik’ og udfordren-
de måder at formidle journalistik på som sit journa-
listiske fundament.  

Vejleder: Ebbe Grunwald, Center for Journalistik 
Afleveringsfrist: 26. maj 2008  
 
011080 
Titel/opgave: Fra egne rækker – krisekommunikation i mediever-

denen 
Vejleder: Erik Albæk, Institut for Statskundskab  
Afleveringsfrist: 2. juni 2008 kl. 12.00 
 
131181 
Titel/opgave:  Udvikling af et koncept for et livstilsmagasin til 

kvinder – et magasin med journalistisk kvalitet  
Vejleder: Charlotte Wien, Center for Journalistik 
Afleveringsfrist: 15. juli 2008 kl. 12.00  
 
 


