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I mødet deltog:  Charlotte Wien, Karsten Prinds, Sally Hilden, Sophie Elline Bremer 

Hansen, Sofie Amalie Rasmussen, Peter Bro, Lise Karlshøj Ipsen (fag-
lig vejleder) og Liselotte Nielsen (sekretær). 

 
                                                                                                                                                                         
Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 24. august 2010  
Godkendt.  
Peter oplyste, at han havde aftalt med Maria Djurhuus, at Studienævnet overtager afholdel-
sen af ’Journalistikkens Dag’. 
 
 
Ad 2. Meddelelser 
Peter nævnte pjecen om eksamenssnyd, der er omdelt til alle nye studerende, og oplyste, at 
han i samarbejde med Mark Ørsten fra RUC og Anne-Marie Dohm fra DJMH vil ansøge 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde.  
 
Meddelelser uden for dagsordenen 
Dekanen har godkendt de nye fag på 1. semester af bacheloruddannelsen årgang 2010, dog 
med den bemærkning, at der iflg. Fakultetets regler kun må udpeges én fagansvarlig pr. fag.  
 
 
Ad 3. Ansøgninger om dispensation 
161178 fik dispensation til et 4. prøveforsøg i Mediesociologi 4 samt tilladelse til at skrive 
bachelorprojekt i efteråret 2010 samtidig med eksamen i de resterende fag på uddannelsen 
tages i januar 2011.  
 
191282 og 260276 fik udsat fristen for at aflevere speciale.  
 
 
Ad 4. Ansøgninger om meritoverførsel 
131181 fik godkendt planen for at afslutte sit studieforløb på kandidatuddannelsens linje A 
og samtidig forhåndsgodkendt kurserne Auditions og Vocavities fra Goldsmiths University 
of London med tilsammen 22 ects-point.  
 
280466 fik meritoverført kurset Media Law fra KU til sin individuelle fagspecialisering i 
Europæisk Journalistik.  
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021288 søger meritoverførsel af Dansk Forvaltning. [Afgørelsen er udsat til næste mø-
de/sekr.]. 
 
290181 fik meritoverført Modul 1: Organsations- og institutionsanalyse fra KU til 10 ects-
point valgfrit på kandidatuddannelsens linje B.  
 
120582 fik forhåndsgodkendt Political Reporting fra University of Technology Sydney som 
erstatning for Medieteori og Metode på kandidatuddannelsens linje B. 
 
261184 fik forhåndsgodkendt Feature Writing og Food Writing fra New York University, 
School og Continuing and Professional Studies, til i alt 10 ects-point valgfrit på kandidat-
uddannelsens linje B. 
 
080682 fik meritoverført Offentlig Ret fra en bestået bacheloruddannelse i Statskundskab 
ved KU til 10 ects-point valgfrit på bacheloruddannelsen. 
 
 
Ad 5. Eksamen 
Datoerne for eksamen i januar 2011 blev godkendt og offentliggøres på uddannelsessiderne 
for hhv. bachelor, tilvalg og kandidatuddannelsen. 
 
 
Ad 6. Opfølgning på Studienævnets Temadag 
Studienævnet drøftede ændringer af forløbet på bacheloruddannelsen for dels at tilgodese 
kritik af overlappende fag og dels at tage hensyn til ønsker at udvikle uddannelsen mod 
fremtiden. Punktet tages op igen på næste møde med henblik på at træffe eventuel formel 
beslutning.  Endvidere blev en justering af undervisningsfordelingen på 1. semester af kan-
didatuddannelsens linje A nævnt. Også dette bliver behandlet mere formelt på næste møde. 
 
 
Ad 7. Eventuelt 
Peter orienterede om, at der vil blive oprettet et lukket forum i blackboard for Studienæv-
nets medlemmer og at ukomplicerede og ukontroversielle sager som fx forhåndsgodkendel-
ser af merit vil blive fremlagt der til skriftlig behandling blandt Studienævnets medlemmer. 
Siden oprettes, så snart det er praktisk muligt. 
 
Derudover erindrede Peter om, at der er frist for indlevering af kandidatlister til valg af 
studienævnsmedlemmer den 29. oktober kl. 12.00.  
 
 
Mødet sluttede kl. 10.30.  
 
 
  Peter Bro  
  formand  / Liselotte Nielsen 
     sekretær 


