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MEDDELELSER 

 

A. Nyhedsbrev af 6. juli 2011 fra Ledelsessekretariatet. 

B. Meddelelse fra Eksamenskontoret om, at studerende der vil 

tilmeldes undervisning i efteråret 2011, kan tilmeldes af Ek-

samenskontoret indtil 30. oktober 2011; efter denne dato skal 

studerende ansøge deres Studienævn om at blive tilmeldt.  

C. Censorrapporter fra vintereksamen 2010/11 samt kommentar 

fra censorformanden Christian W. Jensen (II.14.01). 

D. Universitets- og Bygningsstyrelsen har fremsendt forslag om, 

at den engelske betegnelse for kandidatuddannelsen i Journa-

listik ændres fra ’Master of Journalism’ til ’Master of Arts in 

Journalism’. Institutleder Poul Skov Dahl har meddelt, at der 

ikke er nogen indvendinger i forhold til Journalistik. Det skal 

bemærkes, at ændringen først træder i kraft, når Uddannel-

sesbekendtgørelsen er ændret tilsvarende (II.01).  

E. Første orientering om, at Fakultetet opretter et Studenterfo-

rum med alle studenterrepræsentanter fra studienævn og 

Akademisk Råd. 

F. Svar fra jurist Helle Boeriths, Fakultetet, og afdelingsleder 

Anette Bøgesvang Rasmussen om fortolkning af Eksamens-

bekendtgørelsens § 20, stk. 4 og § 30 i forhold til kravet om 

ekstern censur, når der er tale om fag, der meriteres fra et an-

det studium på SDU. Det korte svar er, at Studienævnet skal 

forholde sig til ekstern/intern censur, når der er tale om fag 

internt på SDU, også selv om det er fag, som ikke udbydes af 

Studienævnet selv (II.06).  

G. Meddelelser om ph.d.-forsvar.  

 

 

Sager behandlet af studienævnsformand 

1. Godkendt eftertilmelding af 071087 til omprøve i Journali-

stisk Håndværk 2.  

Bilag til dagsorden for møde i  

Studienævnet for Journalistik  

den 29. august 2011   

 

 

 

22. august 2011   

J. nr. 033/578 

Ref. -/nie  
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Sager behandlet af uddannelsesleder/studienævnsformand 

Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 

2. Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialise-

ring i ’Sundhed og kommunikation’, 210685. 

3. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-

ring i ’Journalistisk og international virksomhedskommuni-

kation: Ledelse og formidling af minoriteter’, 280287. 

4. Forhåndsgodkendt fag fra KU og CBS til individuel fagspe-

cialisering i ’Afrika- og udviklingsstudier’, 150683. 

5. Forhåndsgodkendt fag fra Kultur og Formidling på SDU til 

individuel fagspecialisering i ’Religion og kultur’, 260483. 

6. Forhåndsgodkendt fag fra AU, SDU og IT-Universitetet i 

København til individuel fagspecialisering i ’Digitale medier 

og medieudvikling’, 021182. 

7. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering 

i ’Læring og forandringsprocesser’, 110462. 

8. Forhåndsgodkendt fag fra Statskundskab på SDU til fagspe-

cialisering i ’Statskundskab med tilvalg i den offentlige sek-

tors problematik’, 020684. 

9. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Islam i Vesten’, 220285. 

10. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-

ring i ’Internationale studier’, 061086. 

11. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Moderne kultur og formidling’, 180177. 

12. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-

ring i ’Statskundskab med fagspecialisering i international 

politik’, 110786. 

13. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-

ring i ’Strategisk kulturformidling’, 080277. 

14. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Psykologi og formidling’, 240186. 

15. Forhåndsgodkendt fag fra Macquarie University i Australien 

til individuel fagspecialisering i ’Udviklingsstudier og kultur-

forandring’, 020984. 

16. Forhåndsgodkendt fag fra KU og samtidig godkendt ny titel 

på individuel fagspecialisering ’Europæiske studier’, 161178. 

17. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

’Design og identitet’, 160481. 

18. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering 

i ’Dansk kultur og formidling’, 210970. 

19. Forhåndsgodkendt fag fra University of Sydney, Australien, 

til individuel fagspecialisering i ’Udviklingsstudier’, 080384. 

20. Forhåndsgodkendt fag fra CBS til individuel fagspecialise-
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ring i ’Velfærdsstater i en globaliseret verden’, 040577. 

21. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering 

i ’Samfundsfilosofi’, 060982. 

22. Forhåndsgodkendt fag fra AU og samtidig godkendt ny titel 

på individuel fagspecialisering ’Formidling af kulturelle og 

religiøse sociale sammenhænge i det aktuelle samfund’, 

110385.  

Vedr. kandidatuddannelsens linje B (cand.public. B) 

23. Afslået ansøgning fra 030986 om dispensation til at blive 

optaget uden at have bestået tilvalg i Journalistik. 

 

 

Godkendte specialeoplæg 

 
24. 090183 linje A 
 Emne: Hvordan kan man med udgangspunkt i Dunn & 

Dunns teori og læringssite udvikle et undervis-

ningsmateriale, der kan facilitere undervisningen 

af børn på et kunstmuseum?   

 Vejleder: Charlotte Wien 

 Frist: 1. februar 2012 

 

25. 280684 linje A 

Emne: Et ønske om at undersøge mediernes dækning af 

sorte og hvide præsidentkandidater, herunder med 

fokus på race-stereotyper og raceframing. 

Vejleder: Charlotte Wien 

Frist: 1. november 2011 

 

26. 180484 linje A 

Emne: Den journalistiske dækning af personsager i 

dansk politik. 

Vejleder: Christian Elmelund-Præstekær 

Frist: 31. januar 2012  

 

27. 281083 linje A 

Emne: Hvordan har dagbladet Politikens politiske jour-

nalistik udviklet sig siden relanceringen i 2006, 

og hvad ligger til grund for denne udvikling? 

Vejleder: Peter Bro 

Frist: 1. januar 2012 

 

28. 091183 linje B 

Emne: En komparativ analyse af tre smitsomme syg-

domme samt en analyse af hvilke billeder af syg-

dommene, som medierne konstruerer m.v. 
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Vejleder: Charlotte Wien 

Frist: 20. august 2011 

 

29. 271187 linje B 

Emne: En komparativ indholdsanalyse af integrations- 

og indvandrerstoffet i udvalgte mediers debatsek-

tioner i Sverige og Danmark under de to landes 

seneste Folketingsvalg/Riksdagvalg. 

Vejleder: Erik Albæk 

Frist: 2. august 2011 

 

30. 041284 linje B 

Emne: Hvordan har de danske politikere gjort brug af hi-

storien i den politiske debat vedr. dansk deltagel-

se i krigene i hhv. Afghanistan og Irak? 

Vejleder: Jens Ringsmose 

Frist: 15. december 2011 

 

31. 261184 linje B 

Emne: Aktionsjournalistikken har siden Cavling spillet 

en stor rolle på Politiken, men hvad karakteriserer 

aktionsjournalistikken på Politiken? 

Vejleder: Peter Bro 

Frist: 1. december 2011 

 

 

Færdige kandidater 

 

32. Marie Groth Andersen, Marie Hauberg Pedersen og Liv 

Arnth Jørgensen har alle bestået kandidateksamen i Journali-

stik (linje A).  

33. Karina Didriksen, Søren Møldrup Black, Louise Wagner 

Holst og Jeppe Sejer Sørensen har alle bestået kandidateksa-

men i Journalistik (linje B).  

 


