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Referat af styrelsesmøde torsdag den 20. marts 2014 
 
Til stede: 

Peter Bro, Per Westergård, Niels Ejersbo, Christian Kierkegaard, 
Anders Møller-Nielsen, Jens Jakob Kjær Hansen, Lars Werge, 
Bente Johannessen, Esben Seerup, Jacob Nybroe, Erik Albæk, 
Karsten Baagø, Pernille Seier 
 
Afbud: 
Jesper Strandskov, Rune Michelsen, Mimi-Munch-Jensen, Simon 
Torp. 
 

1. Nye medlemmer af styrelsen 
Poul Skov Dahl er fratrådt som institutleder grundet nyt job i 
Region Syddanmark, og derfor er konstitueret institutleder, Niels 
Ejersbo, trådt ind i styrelsen, indtil en ny institutleder er fundet til 
sommer.  
Styrelsen har også fået en ny studenterrepræsentant, Jens Jacob 
Kjær, der går på 2. semester og sidder i styrelsen frem til 31. 
december 2014.  
 

2. Status på centeret 
- Positiv indstilling af Cand. mag. i journalistik: 

 
På grund af en langtrukken proces med akkrediteringsinstitutionen 
ACE Denmark, mangler centeret stadig den endelige godkendelse 
af cand.mag i Journalistik, som forventes afgjort den 9. april 2014. 
Uddannelsen har dog fået en positiv høring, så det forventes, at 
uddannelsen bliver godkendt.  

- Som følge af forsinkelsen har centeret ikke mulighed for at udbyde 
uddannelsen til september 2014, men må udsætte opstarten til 
september 2015. Det forventes, at der optages mellem 30-50 
studerende. Forudsætningen for at blive optaget er en 
bacheloruddannelse i et andet fag, og den bliver således et 
væsentligt bidrag til, at vi rå uddannet mere fagstærke journalister.  
Styrelsesformand Per Westergård udtrykte tilfredshed med, at den 
nye uddannelse med stor sandsynlighed bliver godkendt. Han 
tilføjede, at uddannelsen ligger endog meget fint i tråd med, hvad 
styrelsen har udtrykt ønske om, nemlig at centeret uddanner 
studerende med den bredere faglighed, som mediebranchen 
efterspørger, og som vil tilføre nye journalister en specialviden, 
som de ikke har haft tidligere.  
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- Arbejdet med efter- og videreuddannelse 
 
Det går fremad med projektet omkring efter- og videreuddannelse. 
Centeret har netop fået to store nye samarbejdspartnere i hus med 
både Danmarks Radio, der har efterspurgt radio-kurser, samt 
Berlingske der har udtrykt interesse for en pulje af kurser særligt 
med fokus på det digitale.  
Pressens Uddannelsesfond er ved at skrue en ny model sammen, så 
et fremtidigt udbud af efteruddannelse kan fungere med flere 
kursusudbydere.  
Christian Kirkegaard sagde, at Pressens Uddannelsesfond har 
opsagt den tidligere aftale med Update netop for at give mulighed 
for flere udbydere. Derfor vil der fra fonden komme et udbud, hvor 
alle kan byde ind – så den nye ordning kan træde i kraft fra starten 
af 2015. Nye kurser skal udbydes med start i 2015.  Der ventes 
yderligere afklaring hen over sommeren. 
 
Per Westergård konkluderede, at det for mediebranchen kun kan 
blive positivt, at der kommer flere udbydere. Han spurgte, om 
universitetet var parat til at gå markant ind i de nye muligheder. 
 
Niels Ejersbo svarede, at der er stor opbakning fra instituttet og fra 
universitetet som helhed til projektet. 
 
Bente Johannessen: Det er vigtigt, at det er undervisere med 
pædagogisk erfaring, der skal påtage sig kurserne. Det er et vigtigt 
signal og kvalitetsmærke at sende.  
 

- Fremtidig medarbejder-rekruttering til centeret 
 
De mange nye uddannelsestilbud – internt såvel som eksternt – er 
med til at presse medarbejdergruppen på centeret, så der bliver 
arbejdet med forskellige former for fremtidig rekruttering, så 
centeret kan få løftet alle opgaverne 
 

- Afsøgning ift. fremtidig styrelsesformand 
 
Umiddelbart vil Per Westergårds embedsperiode udløbe ved 
udgangen af 2014, hvorfor der har været nedsat en arbejdsgruppe, 
bestående af Per Westergård og Peter Bro, der skulle se på nye 
kandidater.  
Men undervejs er det blevet klart for institut- og fakultetsledelsen 
på SDU, at med alle de ting, der sker på og omkring centeret lige 
nu, vil det være en fordel, at Per Westergaard fortsætter som 
formand, og universitetet er klar til juridisk at gøre dette muligt. 
Per Westergaard havde sagt ja til at fortsætte, fordi han syntes, at 
der i øjeblikket er ved at ske nogle afgørende gennembrud på en 
række af de projekter, som styrelsen har været med til at 
igangsætte både inden for grunduddannelserne og inden for efter- 
og videreuddannelse.  
 
Styrelsen udtrykte opbakning til, at Per Westergård fortsætter som 
formand, og Peter Bro går videre med vedtægtsændringen i 
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forretningsordenen.  
 
Jacob Nybroe tilføjede, at styrelsen mangler en ”google type” i 
styrelsen, når vi netop i disse år har fokus på innovation og 
digitalisering i uddannelserne. Dette punkt diskuteres på næste 
møde. 
 

- Afslutning på Pernille Tranbergs fellowship 
 
Pernille Tranberg har været et eksempel på en fellow,  når det 
fungerer bedst. Hun har fungeret godt i medarbejdergruppen, 
været involveret med de studerende, været god ud af til. Hun har 
holdt oplæg i styrelsen, hos Fyens Stiftstidende, i Danske Mediers 
redaktionelle udvalg og en række andre steder. Hun har skabt reel 
debat og virkelig sat sig nogle spor.  
 

3. Udvælgelse af ny fellow   
 
I år har vi haft et rekordhøjt ansøgningsfelt (24 ansøgninger) og et 
generelt højere niveau i ansøgningerne i forhold tidligere. Det er en 
positiv udvikling. 
 
Styrelsen valgte Nikolai Thyssen som modtager af Fyens 
Stiftstidende fellowship for efteråret 2014-2015. Nikolais projekt 
taget afsæt i et krydsfelt mellem medier og journalistik, demokrati 
og folkestyre i en tid, hvor digitaliseringen giver nye muligheder – 
og udfordringer – i forhold til borgernes engagement. 
 
Det blev besluttet, at der fremover skal være et formkrav til 
ansøgningerne. De skal indeholde: Et startark, der beskriver 
ansøgeren selv og et kort resume af deres projekt samt hvordan 
SDU vil blive involveret. Maksimum længde 2 sider.  
 

4. Eventuelt  
 
Næste møde afholdes den 19. juni kl. 9.15-12.15 på Fyens 
Stiftstidende. 

 

 


