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1. Præsentation af de to nye 
studenterrepræsentanter: 

 Camille Bjørg Koeller og Stig Jonstrup Pedersen 

2. Status på centeret 
Nyt fra studierne: 
Cand.public: De store linjer 
 

• Projektperioden for Fremtidens Uddannelse er forlænget 
2022 ud. Fra 2023 skal uddannelsen gå i drift. Studerende, 
der starter i 2023 må fortsat bruge seks år på uddannelsen. 
Hvad der sker derefter er ikke afgjort endnu. 

• Vi arbejder i foråret på løsninger i forhold til bl.a. drift, 
økonomi og rettigheder til nanomoduler. 

• For at skabe volumen og økonomi på fagene arbejder vi på at 
etablere en deltidsuddannelse, hvor deltagere mod betaling 
deltager på enkelte fag eller hele uddannelsen.  

• Vi vil versionere egnede fag, så de kan bruges som 
arbejdspladskurser, efteruddannelseskurser og kurser for 
arbejdsløse. 
Cand.public skal flytte til Kolding fra 2025 som følge af 
ministerielle krav 

Referat 

Emne  Styrelsesmøde Center for Journalistik 

Dato og tidspunkt Den 28. februar 2022 kl. 10.30-12.20 

Sted  Mødelokale M, Institut for Statskundskab, Syddansk 
Universitet, Campusvej 55 
 

Inviterede  Louise Kjærgaard, Christian Jensen, Bente Johannesen, Ralf 
Andersson, Tine Johansen, Kasper Haugaard, Morten 
Skovsgaard, Esben Seerup, Anders Møller-Nielsen, Simon 
Møberg Torp, Camille Bjørg Koeller, Stig Jonstrup Pedersen,  
Ekstern deltager: Poul Kjærgaard, Ann Skovly. 

Afbud fra Erik Albæk, Signe Pihl-Thingvad, Sandy French, Jan Guldager, 
Mads Brandstrup Nielsen, Pernille Seier 

Mødeleder  Christian Jensen 
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Årets nye studerende og hvad vi gør for dem 

• 45 studerende er startet på cand.public. ’en 1. februar. Cirka 
halvdelen kommer direkte fra BA, de fleste andre har været 
ude i branchen nogle år, og nogle få stykker har været ude 
mange år. 

• Tæt på ingen har valgt at starte med valgfag, som ellers er 
blevet en mulighed, Så nu er vores hovedfokus at få dem til 
fokusere og få afleveret de tre opgaver, der udgør 
Masterclasses. 

• De studerende er som noget nyt inddelt i studiegrupper. De 
er laver ud fra geografi og de studerendes egen forestilling 
om, hvor hurtigt de vil tage uddannelsen 

• Nudging: Vi forsøger vi at holde et skarpt øje med de 
studerendes data: Er der nogen, der stopper med at logge ind 
på læringsplatformen, kan der være en risiko for, at de er ved 
at forsvinde fra uddannelsen. Så kontakter vi dem. Den første 
spæde erfaring siger, at de studerende vil gerne hjælpes i 
gang, hvis de ikke selv har formået at få logget ind endnu. Så 
når vi tager fat i dem, bliver de kun glade. 
 

Dagstudierne 
 
Digital dimission 
 

• På den sidste dag, før coronarestriktionerne blev droppet 
over hele landet, holdt vi digital dimission for vores tre 
uddannelser. Christian Jensen var gæstetaler, to studerende 
havde forberedt Kahoot-mediequiz, og teknikken fungerede 
næsten problemfrit. Fremmødet var betydeligt højere end 
ved fysiske dimissioner de senere år. 

 
Digitale eksamener 
 

• Eksamener i januar blev endnu engang flyttet til Zoom.  
 
Studiestart med Corona 
 

• Starten på det nye semester har været præget af halvtomme 
lokaler pga. mange coronaramte. Underviserne finder selv 
løsninger ad hoc med hybrid-undervisning, men det er ikke et 
fast tilbud, og opgaven er nu at normalisere den fysiske 
undervisning. De fleste er begejstrede for at være tilbage og 
sammen, men det kræver også lidt tilvænning for nogen, at 
de ikke bare kan tage undervisningen fra skærmen og sofaen. 
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Synergi på valgfag 
 

• Vi kører for første gang versioneringer af to valgfag fra 
Cand.public’en på Cand. mag: Jagten på fortælleren samt 
Innovation & Entreprenørskab. Synergien er faglig. De to 
målgrupper har brug for forskellige arbejdsformer med 
primært fysisk undervisning og tilpasning til de øvrige fag på 
Cand.mag. 

 
Nyt fra MFI: 
 
Ny undersøgelse: Lokaljournalistik og betalingsvillighed 
Sammen med Wilke er MFI ved at lave en undersøgelse af potentialet 
og betalingsvilligheden for lokaljournalistik. Undersøgelsen skal 
munde ud i artikel, foredrag, workshop og rådgivning til lokalmedier. 
 
Rådgivning: Digitalisering af Flensborg Avis 
MFI hjælper Flensborg Avis med at blive digitaliseret. Vi arbejder med 
at ændre workflows og produkter, så de passer til den digitale 
forretning. 
 
Ny undersøgelse: Mænd og kvinder i medierne 
MFI har sammen med Mediacatch lavet en undersøgelse af ligestilling 
i mediebilledet. Næsten to tredjedele af alle de ansigter, der 
optræder på de fire største danske tv-kanaler, er mænd.  
 
Nyt kursus: Forskningsformidling 
MFI er ved at lave medietræningskurser, der skal lære forskere at 
fortælle historier om deres forskning, der kan begå sig i medierne. 
Camilla Mehlsen er blevet ansat til at udvikle kurset, der i første 
omgang skal holdes for ansatte på Institut for statskundskab på SDU. 
 
Nye kurser på vej 
MFI er ved at udvikle to nye kurser: 

1. Et kursus der skal hjælpe journalister med at blive bedre 
rustet til at lave journalistik om klimakrisen. 

2. Et redaktionelt ideudviklingskursus 

 

3. Plan for trivsel blandt studerende,  

Louise præsenterede handlingsplan og aktiviteter med 
hensyn til trivsel for vores BA- og Cand.mag.-studerende og 
fik mange roser for det flotte stykke arbejde som var blevet 
lavet.  
Der lød en tak fra de studerende for at vi har understøttet 
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opbyggelsen af et fællesskab igen, idet hele årgangen har 
hungret efter sociale arrangementer. De sociale 
arrangementer er alle forløbet godt.  
 
Der vil blive foretaget en trivselsundersøgelse igen inden 
næste styrelsesmøde, og resultater fra denne vil blive 
præsenteret her.  

 

4. Valg af fellow 2022 
Gerd Maria May Hertz blev valgt til den kommende Fellow med 
projektet ”Fra klimaholdning til klimahandling”, og det handler om at 
samle viden og erfaringer om klimajournalistik fra mediebranchen 
nationalt som internationalt og så teste de bedste måder og metoder 
at arbejde med emnet af på journalistisk – ikke mindst i forhold til at 
vise nye veje og skabe muligheder for hvordan brugere og borgere 
selv aktivt i højere grad kan handle og være med til at tænke og 
skabe løsninger for vores fælles klimaproblemer. 
 
Styrelsen ser frem til en præsentation af projektet på næste møde, 
hvor der også er aftalt en temadrøftelse omkring diversitet. Ralf har 
allerede haft kontakt til DMJX og RUC. 
 
Der var enighed om at der skal være nogle skarpere formkrav til 
ansøgningerne fremadrettet. Ralf er sat på opgaven med udformning 
af udkast til et ansøgningsskema og Poul Kjærgaard tages med i 
arbejdet.  

 

5. Kommende mødedatoer: 

Den 9. juni kl. 10.30-13.30  
 

  

Med venlig hilsen 
 
Pernille Seier Hansen 
Specialkonsulent 
Institut for Statskundskab 
 
 
 


	2. Status på centeret
	4. Valg af fellow 2022

