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Bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDDELELSER 

 
A) Dekanen har godkendt, at Karsten Prinds overtager posten som 

formand for studienævnet samt som studieleder.  
 
B) Fakultetet har den 14. maj 2008 udsendt delpolitik for studie-

ledelse/studieadministration til implementering. Delpolitikken 
vedrører bl.a.:  
- plan for årets gang i studieadministrationen 
- kvalitet i sagsbehandlingen vedrørende studiegennemførsel 
- gennemførselsvejledning 
- information til og kommunikation med de studerende 
- lokalefordeling 
- vejledningssamtaler med forsinkede studerende 
Delpolitikken udsendes som bilag til Studienævnets medlem-
mer.  

 
C) Rektors nyhedsbrev af 16. maj 2008.  
 
D) VejledningsCentret har den 21. maj 2008 meddelt, at Centret 

nu er kommet på Messenger, så man kan vejlede de studerende 
via skærmen. Dette vejledningstilbud vil være muligt tirsdag og 
torsdag mellem kl. 13 og 15.  

 
E) Jurist Jørgen Schou, Ledelsessekretariatet, har den 30. maj 2008 

skrevet et notat til alle studienævn om ny fortolkning af begre-
bet ”usædvanlige forhold” i eksamensbekendtgørelsens § 26, 
stk. 1. Notatet udsendes som bilag til Studienævnets medlem-
mer.  
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Side 2 

Sager behandlet af uddannelseskoordinator og/eller studieleder: 
 
1) 250682 har fået godkendt en individuel fagspecialisering i In-

ternationale Forhold på kandidatuddannelsen i Journalistik, lin-
je A, og samtidig fået forhåndsgodkendt fag svarende til 60 ects-
point fra University of Kent at Brussels.  

 
 
Godkendte specialeoplæg 
 
280979 
Emne: Hvordan har de stereotyper, der anvendes af jour-

nalisterne i de danske dagblade ændret sig fra 2005 
– 2007? 

Vejleder: Charlotte Wien 
Frist: 8. juli 2008  
 
220279 
Emne: Med afsæt i Hallin og Mancinis tre mediemodeller 

foretages en analyse af de panarabiske medier i Mel-
lemøsten samt en undersøgelse af, hvordan Mel-
lemøsten kan bidrage som case-studie til udbygning 
af teorien  

Vejleder: Peter Bro 
Afleveringsfrist: 1. september 2008  
 
051165 
Emne: Undersøgelse af, hvordan fortællende journalistik 

virker for læseren sammenlignet med den traditio-
nelle skrivemåde efter nyhedstrekanten. 

Vejleder: Klaus Levinsen 
Afleveringsfrist: 29. oktober 2008  
 
 
 
Færdige kandidater 
 
Rikke Albrechtsen 
Pernille Boelsskov Hansen 
Rikke Bjerg Jensen 
 
har bestået kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.) 
 
 
 


