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MEDDELELSER 

 
A. Dekanen har den 3. februar 2011 godkendt Peter Bro som 

formand og Sophie Bremer som næstformand for Studienævn 
for Journalistik. Samtidig er Peter Bro udpeget som studiele-
der.  

B. Dekanen har den 8. februar 2011 godkendt fagbeskrivelser 
for følgende fag, der kører i forårssemestret 2011: Mediejura 
for journalister, Journalistisk Håndværk 4, Mediesprog 4, 
Akademisk håndværk, Medier og politik samt for Journali-
stisk filosofikum. 

C. Rektors nyhedsbrev af 14. februar 2011.  
D. Forslag fra Fakultet om tilføjelse af rubrik på ansøgnings-

skemaer om godkendelse af meritoverførsler m.v. I rubrikken 
skal ansøgeren afkrydse, om opholdet er et led i en udveks-
lingsaftale. 

 
Sager behandlet af studienævnsformand og/eller uddannelses-

leder: 

 

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

1. Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra AU til individuel 
fagspecialisering i ’Internationale erhverv’, 230385. 

2. Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra AU og SDU til in-
dividuel fagspecialisering i ’Sundhed og samfund’, 291081. 

3. Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra KU til individuel 
fagspecialisering i ’International politik – Europa i verden’, 
180673. 

4. Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra IT-universitetet i 
København til individuel fagspecialisering i ’Virkemidler og 
kommunikation på nye medier’, 210979. 

5. Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra KU til individuel 
fagspecialisering i ’Formidling af kunst og kultur’, 090183. 

Bilag til dagsorden for møde i  
Studienævnet for Journalistik  

den 24. februar 2011   

17. februar 2011   
J. nr. 033/578 

Ref. -/nie  



 

Side 2

6. Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra American Universi-
ty of Beirut til individuel fagspecialisering i ’International 
politik med fokus på Mellemøsten’, 301181. 

7. Meritoverført forhåndsgodkendte fag fra IT-universitetet til 
individuel fagspecialisering i ’Digital kommunikation og on-
line medier’, 251180. 

8. Godkendt, at 010581 må forblive indskrevet på gammel stu-
dieordning.  

9. Dispenseret fra ’Selvstuderet område’, 110177. 
10. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Mellemøststudier’, 300877. 
11. Forhåndsgodkendt fag fra Oxford Brookes University til in-

dividuel fagspecialisering i ’Journalism and Publishing’, 
110177. 

12. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-
ring i ’Strategisk kulturformidling’, 080277. 

13. Forhåndsgodkendt fag fra AAU til individuel fagspecialise-
ring i ’Aktuelle samfundsmæssige problemer’, 020580. 

14. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Udfordringer i tredjeverdenslande’, 170477. 

15. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering 
i ’Samfundsfilosofi’, 060982. 

16. Forhåndsgodkendt fag fra AU og SDU til individuel fagspe-
cialisering i ’Strategisk markedskommunikation’, 310584. 

17. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Børne- og ungdomsfiktion’, 050578. 

18. Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til 
individuel fagspecialisering i ’Antropologi’, 061084. 

19. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Bæredygtig udvikling i den globaliserede verden’, 171179. 

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

20. Forhåndsgodkendt fag KU til valgfrit, 211083 
 
Godkendte specialeoplæg 

 

21. 210684 linje B 
 Emne: Komparativ analyse af Christopher Columbus’ og 

Jorij Gagarins rejser til hhv. Amerika i 1491 og 
rundt om jorden i 1961.   

 Vejleder: Karen Løth Sass og Michael Bregnsbo 
 Frist: 17. juni 2011 
 
22. 010581 linje A 

Emne: Hvordan kan man beskrive den socialiseringspro-



 

Side 3

ces, som foregår mellem journalister og folke-
tingsmedlemmer på Christiansborg?  

Vejleder: Christian Elmelund-Præstekær 
Frist: 8. februar 2011 
 

23. 240783 linje A 
Emne: Hvordan lykkes det virksomheder og organisatio-

ner at tiltrække mediernes opmærksomhed ved at 
arrangere events? I en medieanalyse vurderes det, 
hvordan virksomheder/organisationer lykkes med 
deres forsøg på at få presseomtale og brande sig 
vha. events.  

Vejleder: David Nicolas Hopmann 
Frist: 7. marts 2011 
 

24. 260276 linje A 
Emne: This study examines the effectiveness of EU’s 

communication policy by investigating to what 
extent the communication policy is reflected in 
the framing of EU affairs in media coverage.  

Vejleder: David Nicolas Hopmann 
Frist: 25. februar 2011 
 

25. 180673 linje A 
Emne: Specialet skrives som et stykke researchtung jour-

nalistik, der tager teoretisk afsæt i fagspecialise-
ringen: International politik – Europa i verden. 
Den foreløbige problemformulering lyder: ”Hvil-
ken rolle spiller et Europa med fokus på soft po-
wer i en verden på vej mod en ny politisk og øko-
nomisk orden?” 

Vejleder: Erik Albæk 
Frist: 28. juli 2011  
 

26. 010581 linje A 
Emne: Hvordan kan man beskrive de politiske journali-

sters professionelle samspil med politikerne – 
med udgangspunkt i journalisternes hverdag på 
Christiansborg?  

Vejleder: Christian Elmelund-Præstekær 
Frist: 9. maj 2011.  
 
Færdige kandidater 

Signe Rosendal Rasmussen har bestået kandidateksamen i 
Journalistik (linje A). 


