
 

 

Center for Journalistik
Campusvej 55 
5230  Odense M 
 
Tlf. 6550 2800 
Fax 6593 5856 
journalism@journalism.sdu.dk 
www.sdu.dk/journalistik   

Bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDDELELSER 
 
A) ALUMNE bladet nr. 2, september 2008 fra Det Samfundsvi-

denskabelige Fakultet. Link: 
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Fakulteterne/Sam
fundsvidenskab/Alumne/Alumne0908.ashx . 

 
B) Brochure om Master i Journalistik.  
 
C) Nyhedsbrev med nyt fra ledelsen, den 15. september 2008.  
 
D) Status på optagelsen september 2008 via KOT (Den Koordine-

rede Tilmelding) fordelt på områder.  
 
E) Information vedr. SDU Valg 2008.  
 
F) Information om, at SDU Valg 2008 afholdes som et elektronisk 

valg – dog med fortsat mulighed for at ’brevstemme’. 
 
G) Engelsk version af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets regler 

vedr. brug af egen pc til eksamen.  
 
H) Orientering om, at eventuelle ansøgninger om godkendelse af 

en ny titel for en eksisterende, godkendt uddannelse skal ind-
sendes til Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningssty-
relsen med frist den 28. oktober 2008.  

 
I) Invitation til en konference om markedsføring af danske videre-

gående uddannelser i Kina og Indien.  
 

Bilag til dagsorden for møde i  
Studienævnet for Journalistik  
den 23. oktober 2008   
 
 
 

15. oktober 2008
J. nr. 033/578 
Ref. -/nie  



 

 

Side 2 

Sager behandlet af studieleder og/eller uddannelseskoordinator: 
 
1) Udkast til eksamensplan for re-eksamen i februar 2009.  
 
 
Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 
 
2) 190676 har fået forhåndsgodkendt fag fra SDU til sin individu-

elle fagspecialisering i ’Formidling af politik’. 
3) 200284 har fået forhåndsgodkendt fag fra KU til sin fagspeciali-

sering.  
4) 160384 har fået forhåndsgodkendt fag fra Lunds Universitet til 

sin individuelle fagspecialisering i ’Journalistikkens rolle i sam-
fundet’. 

5) 180582 har fået forhåndsgodkendt fag fra hhv. SDU og Co-
lumbia University til sin fagspecialisering.  

6) 101180 har fået forhåndsgodkendt fag fra Goldsmiths College, 
University of London til sin fagspecialisering.  

7) 300482 har fået forhåndsgodkendt fra The New School for 
General Studies/International Affairs, New York, til sin indivi-
duelle fagspecialisering i ’Internationale studier’.  

8) 170578 har fået endelig meritoverført fag fra Columbia Univer-
sity til sin fagspecialisering i ’Globalisering og menneskerettig-
heder’.  

9) 131181 har fået endelig meritoverført fag fra Humboldt-
Universität zu Berlin til sin fagspecialisering i ’Moderne kultur / 
Kulturwissenschaft’.  

 
 
Vedr. kandidatuddannelsens linje B (cand.public. B) 
 
10) 220681 har fået forhåndsgodkendt faget ’Kulturjournalistik’ fra 

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Univer-
sitet.  

11) 100682 har fået forhåndsgodkendt faget ’Mediekommunikation 
anno 2008 – diskurser i massemedier, især tv og internet’ fra In-
stitut for Sprog og Kommunikation ved SDU.  

 
 
Færdige kandidater 
 
12) Helle Vincentz 
 har bestået kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public. A) 
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