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Referat af styrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 
 
Til stede: 
Peter Bro, Poul Skov Dahl, Jesper Strandskov, Flemming G. 
Andersen, Per Westergård, Christian Kierkegaard, Anders Møller-
Nielsen, Erik Albæk, Rune Michelsen, Karsten Baagø, Christian 
Ipsen, Mimi Munch-Jensen, Berit Hedegaard Børgesen 
 
Øvrige deltagere: 
 
Afbud: 
Lars Werge, Esben Seerup, Jacob Nybroe, Bente Johannessen 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Nye medlemmer af Styrelsen: 
Ny studenterrepræsentant, Christian Ipsen fra 4. semester, 
præsenterede sig selv. Mimi Munch-Jensen er genvalgt og kender 
Styrelsens arbejde og øvrige medlemmer. 

 
2. Status på centeret: 
- Peter Bro fortalte om den nye erhvervs ph.d., Søren Schultz 

Jørgensen, og samarbejdet mellem Fyens Stiftstidende og 
Center for Journalistik. Søren vil senere komme på besøg i 
Styrelsen og præsentere sit forskningsprojekt nærmere. 
 

- Akkreditering af cand. public. B-uddannelsen: 
o Peter Bro fortalte om den foregående og igangværende 

proces omkring udvikling og godkendelse af den nye 
kandidatuddannelse i journalistik. Styrelsen har været 
positiv over for omlægningen af uddannelsen i hele 
processen, og ser det som et godt alternativ til andre 
uddannelser på markedet bl.a. grundet nogle af de 
strukturelle problemer, der var med den tidligere cand. 
public. B-uddannelse.  

o Styrelsen drøftede, hvorvidt det skal være muligt at 
blive optaget på den nye uddannelse med en anden 
adgangsgivende bachelor end en 
universitetsbachelorgrad, fx de mange 
professionsbacheloruddannelser på markedet, og i så 
fald om der skal være en form for suppleringsmulighed.  

 Christian Kierkegaard pointerede, at 
uddannelsen særligt henvender sig til 
nichemedier med stor faglig viden inden for et 
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givent område. Derfor er der helt sikkert nogle 
professionsbachelorer, som er relevante at 
kunne optage, men ikke alle. Der bør dog være 
en dispensationsmulighed for optagelse uden 
en universitetsgrad. Denne holdning var der 
enighed om i Styrelsen.  

 Jesper Strandskov bemærkede, at der fra 
politisk side er et ønske om, at det skal være 
mindre besværligt at komme igennem 
uddannelsessystemet på tværs af 
uddannelsesbaggrund – herunder også fra fx 
professions- til universitetsuddannelser. Men vi 
bør tænke over, om der er særlige fagområder, 
som skal prioriteres i forhold til optag. Her skal 
det være aftagerne, eksempelvis de 
specialmedier som denne nye uddannelse 
blandt andet henvender sig til, der afgør, hvem 
der skal prioriteres højest i optagelsesforløbet. 
Også denne overvejelse var der enighed om i 
Styrelsen.  

 Peter Bro tilføjede, at aftagerne i en e-survey 
netop er blevet spurgt til, om der er bestemte 
fagområder, de ser som særligt relevante at 
vægte i uddannelsen i forhold til 
arbejdsmarkedet generelt eller deres egen 
branche, og disse svar vil blive medtænkt i den 
endelige udformning af adgangskravene og 
uddannelsens opbygning generelt. Samtidig 
tilføjede han, at der som udgangspunkt altid er 
en dispensationsmulighed for at søge ind med 
en anden baggrund end universitetsgraden. 

 Flemming Andersen pointerede, at 
optagelsesprøven, som bliver en del af 
optagelsesforløbet på den nye uddannelse, kan 
erstatte behovet for eventuel supplering, da 
ansøgere uden det rette niveau automatisk 
bliver sorteret fra der. 
 

- Arbejdet med Master i Medieledelse:  
o Peter Bro præsenterede det arbejde, journalistisk lektor 

Ralf Andersson, gør med den nye Master i 
Medieledelse, der træder i stedet for den tidligere 
Master i Redaktionel Ledelse. Peter og Ralf holder i 
øjeblikket møder med flere af andets største medie-
organisationer omkring, hvilke forventninger der er til 
en uddannelse som denne. Der er tale om et lille, men 
vigtigt marked, hvis man vil uddanne stærke ledere til 
mediehusene. På juni måneds styrelsesmøde vil 
arbejdet med uddannelsen være et selvstændigt punkt 
på dagsordenen.  

o Erik Albæk orienterede om de problemer, der har været 
med at fylde holdene på Master i Redaktionel Ledelse 
og om løsningen med at lægge Master i Medieledelse 
ind som en del af den mere generelle MBA-
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uddannelse. Hvis uddannelsen bliver oprettet, bliver det 
fra sommeren 2014. 

o Per Westergård påpegede, at markedets størrelse gør 
det oplagt at gøre uddannelsen af medieledere til en 
del af en bredere masteruddannelse, ligesom det i sig 
selv er en fordel, at ikke kun redaktionelle ledere men 
også andre medieledere kan deltage i den kommende 
masteruddannelse.  

o Peter Bro opfordrede Styrelsens medlemmer til at 
komme med gode råd og idéer i forhold til udviklingen 
af uddannelsen. 
 

- Mv.: 
o Peter Bro orienterede om status for e-læringsforløbet i 

digital journalistik. I juni bliver der to gange om ugen 
uploadet lektioner i digital journalistik på en 
hjemmeside. Det vil være en blanding af undervisere 
fra Center for Journalistik og eksterne folk fra branchen 
med kompetencer inden for området, der afholder de 
forelæsninger, som er faste elementer i lektionerne. 
Alle journalister og journaliststuderende kan deltage i 
forløbet, og det bliver en god måde at få prøvet 
konceptet omkring e-læring af på. Desuden 
præsenterede Peter de fag, der nu endeligt kommer til 
at være en del af den ”digitale gryderet” på cand. 
public. A-uddannelsen fra næste semester. 

 
3. Udnævnelse af ny fellow:  
14 ansøgninger var indkommet. Per Westergård opsummerede 
kriterierne for valg af fellow. Erik Albæk rekapitulerede 
principperne om habilitet og inhabilitet.  
Der blev lagt vægt på, at den nye fellow formår at sætte sig spor, 
der går videre end projektperioden, samt at der skal foreligge et 
tydeligt resultat for centeret og branchen efterfølgende, fx i form af 
en bog, rapport, høringer, kurser mv.  
Efter gennemgang og prioritering af de indkomne ansøgninger 
besluttede Styrelsen at indstille Pernille Tranberg som ny fellow i 
2013. Hun skal arbejde med kvalitetssikring af redaktionelt indhold 
på nettet. Pernille er efterfølgende kontaktet af 
styrelsesformanden, og der er fra centret udsendt en 
pressemeddelelse med offentliggørelse af valget. 
 
4. Eventuelt:  
 
- Næste møde er på TV2 Fyn hos Esben Seerup den 6. juni kl. 

14.00-17.00. Her er det primært mere fremadrettede og 
langsigtede emner, der er på dagsordenen. Forslag til punkter 
bedes meddelt til Peter Bro og/eller Per Westergård. 

- Flemming Andersen takkede for sin tid i Styrelsen. Han 
fratræder stillingen som dekan på Det Humanistiske Fakultet, 
og Simon Torp indtræder i Styrelsen per 1. maj 2013. Per 
Westergård kvitterede med at takke Flemming G. Andersen for 
en engageret indsats i Styrelsen. 
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- Peter Bro orienterede om sin forskningsorlovsperiode fra midt 
april til slut juni, hvor institutleder Poul Skov Dahl og 
studieleder Karsten Baagø overtager store dele af Peters 
opgaver. Peter deltager fortsat i sommerens styrelsesmøde. 

 
 


