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Referat af  
konstituerende møde i Studienævnet for Journalistik 

fredag den 25. januar 2008 
 
 
 
 
Til stede: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian Aaskov Nielsen, Kar-

sten Prinds og Liselotte Nielsen (sekretær).  
 
Fraværende 
med afbud: Marie Dissing Sandahl og faglig vejleder Tenna Hjortnæs Petersen. 
 
 
 
 
Ad 1. Valg af formand 
 
Troels Mylenberg blev enstemmigt valgt til formand. Samtidig valgte studienævnet at kon-
stituere Karsten Prinds som formand i Troels Mylenbergs planlagte orlovsperiode fra ulti-
mo juni til medio oktober 2008.  
 
 
Ad 2.  Udpegning af studieleder 
 
Studienævnet udpegede Troels Mylenberg til studieleder. Som under pkt. 1 valgte studie-
nævnet at konstituere Karsten Prinds som studieleder i Troels Mylenbergs planlagte orlovs-
periode fra ultimo juni til medio oktober 2008.  
 
 
Ad 3.  Valg af næstformand 
 
Signe Damgaard blev enstemmigt valgt til næstformand.  
 
 
Ad 4.  Bemyndigelser til formanden 
 
Som indstillet bemyndigede Studienævnet formanden til – i hastesager – at træffeafgørelser 
i sager omfattet af universitetslovens § 18, stk. 5 og 6 og vedtægtens §§ 27-29, hvis følgen-
de betingelser er opfyldte: 
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1. Der skal være tale om en hastesag, der på grund af sagens karakter ikke kan nå at blive 
behandlet af Studienævnet på et ordinært møde eller på et ekstraordinært møde.  
2. Formandens afgørelse må ikke danne ny praksis på området. 
3. Formandens afgørelse må ikke være i strid med gældende praksis. 
4. Formandens afgørelse må ikke ændre gældende praksis.  
5. Formandens afgørelse må ikke være specielt indgribende over for parten. 
6. Der skal være tale om enkeltsager. 
7. Studienævnet skal efterfølgende orienteres om formandens beslutning.  
 
 
Ad 5.  Godkendelse af forretningsorden 
 
Studienævnet godkendte indstillingen om at følge ’Standardforretningsorden for de kollegi-
ale organer ved Syddansk Universitet.  
 
 
Ad 6.  Eventuelt – herunder fastsættelse af mødedatoer i forårssemestret 2008 
 
Peter Bro foreslog, at Studienævnet holder en temadag, hvor der bliver mulighed for at 
drøfte mere overordnede punkter end det sædvanligvis er tilfældet på de ordinære møder. 
Der var tilslutning til forslaget.  
 
Der blev fastsat følgende mødedatoer i forårssemestret 2008: 
 
torsdag den 7. februar kl. 12.15 
torsdag den 13. marts kl. 12.15 
tirsdag den 22. april kl. 12.15 
torsdag den 15. maj (temadag), afsæt tid kl. 9 – 16  
tirsdag den 17. juni kl. 12.15  
 
 
Mødet sluttede kl. 11.30. 

 
 

Troels Mylenberg 
formand for studienævnet   / Liselotte Nielsen 
    sekretær  


