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MEDDELELSER 

A. Dekanen har godkendt, at prøveformen for faget ’Journalisti-

ske værktøjer 2 Researchtilgange, -metoder og –teknikker’ 

ændres fra mundtlig prøve til hjemmeopgave fra og med for-

årssemestret 2011. Samtidig gav dekanen afslag på at ændre 

antallet af obligatoriske opgaver, der kræves bestået før ek-

samen, i faget ’International politik og organisation’. 

B. Kopi af mailkorrespondance fra 13. maj 2011 vedr. ACE’s 

spørgsmål til kandidatstudieordningen i forbindelse med ak-

krediteringen af kandidat og bachelor i journalistik på SDU.  

C. Tilbagemelding af 19. april 2011 fra SDU’s Studiekontor 

vedrørende høringsbrev om elektronisk kommunikation. Stu-

diekontoret vil på baggrund af høringssvarene arbejde videre 

med processen med hensyn til den administrative del af den 

elektroniske kommunikation, herunder foretage en nærmere 

undersøgelse af de sikkerhedsmæssige aspekter.  

D. Samfundsvidenskabs Universitetspædagogiske Enhed (SUE) 

tilbyder to kurser i praktisk undervisningspædagogik i august 

2011.  

E. Kopi af mail til alle studerende om, at tilmelding til reeksa-

men (omprøver) i sommeren 2011 foregår i perioden 15. juni 

– 15. juli 2011 på Studenterselvbetjeningen.  

F. Mail af 2. juni 2011 fra tre 2.-semesters studerende om eksa-

men i ’Vidensfag 3 Offentlig forvaltning’, hvori de studeren-

de udtrykker frustrationer over antallet af undervisningsgange 

holdt op imod at prøven er uden hjælpemidler.  

G. Mail af 4. juni 2011 fra en 2.-semesters studerende, der har 

tre forslag til forbedringer, nemlig indførelse af læsegrupper i 

de akademiske fag; ændring af eksamen i ’Vidensfag 3 Of-

fentlig forvaltning’, så faget kan blive et ’forståelsesfag’ frem 

for et ’beståelsesfag’; samt en anden ordning for køkkensitua-

tionen, hvor ekstranøglen pt. skal hentes på Sekretariatet.  

H. Meddelelser om ph.d.-forsvar.  

Bilag til dagsorden for møde i  

Studienævnet for Journalistik  

den 23. juni 2011   

 

 

 

15. juni 2011   
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Side 2 

 

Sager behandlet af studienævnsformand 

1. Afslået ansøgning om forlænget tid til prøverne på 2. seme-

ster i juni 2011, 201086. 

2. Behandlet ansøgning om forhåndsgodkendelse af fag til indi-

viduel fagspecialisering på cand.public. A, hvor tre fag blev 

godkendt og to fag afslået, 100880. 

3. Givet udtalelse til Fakultetet i forbindelse med en eksamens-

klage (j.nr. 531-500-8). 

 

 

Sager behandlet af uddannelsesleder/studienævnsformand 

Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 

 
4. Forhåndsgodkendt fag fra Sociologi på KU til individuel fag-

specialisering i ’Mediesociologi’, 040685. 

5. Forhåndsgodkendt fag fra Film- og Medievidenskab på KU 

til individuel fagspecialisering i ’Filmvidenskab’, 230386 og 

210887. 

6. Forhåndsgodkendt fag fra Sociologi på KU og Statskundskab 

på SDU til individuel fagspecialisering i ’Velfærdsstudier’, 

131183. 

7. Forhåndsgodkendt fag fra Afrikastudier på KU til individuel 

fagspecialisering i ’Afrika- og udviklingsstudier’, 150683. 

8. Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet, København, til 

individuel fagspecialisering i ’Digital kommunikation og 

webdesign’, 311277. 

9. Forhåndsgodkendt fag fra Journalistik, SDU, til individuel 

fagspecialisering i ’Journalistik, medier og EU’, 020684. 

10. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering 

i ’Formidling af kulturelle og religiøse sociale sammenhænge 

i det aktuelle Danmark’, 110385. 

11. Forhåndsgodkendt fag fra CBS og KU til individuel fagspe-

cialisering i ’Redaktionel ledelse’, 060482. 

12. Forhåndsgodkendt fag fra The New School i New York til 

individuel fagspecialisering i ’International politik’, 030482. 

13. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Ledelse, økonomi og finansielle markeder’, 130784. 

14. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-

ring i ’Kulturhistorisk formidling’, 040457. 

15. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Migration, sprog og identitet’, 080981. 

16. Forhåndsgodkendt fag fra Kunst og Kulturvidenskab på KU 

til individuel fagspecialisering i ’Børne- og ungdomsfiktion’, 

050578. 



 

Side 3 

17. Forhåndsgodkendt fag fra Mellemøststudier på SDU til indi-

viduel fagspecialisering i ’Mellemøststudier’, 151280. 

18. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 

i ’Dansk politik og kommunikation’, 190394. 

19. Forhåndsgodkendt fag fra Statskundskab på SDU, fra Uni-

versiteit Maastricht og fra Statskundskab på KU til individuel 

fagspecialisering i ’Formidling af EU’, 110786.  

20. Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet i København, 

CBS og KU til individuel fagspecialisering i ’Virkemidler og 

kommunikation på nye medier’, 210979.  

 

 

Godkendte specialeoplæg 

 
21. 301181 linje A 
 Emne: Hvorfor er der i de seneste årtier sket et skifte i 

tyrkisk udenrigspolitik mod øst?   

 Vejleder: Jens Ringsmose 

 Frist: 15. november 2011 

 

22. 190679 linje A 

Emne: Hvilke ændringer ses i den dækning af de danske 

folketingspolitikere, der findes i hhv. Berlingske 

Tidende, Politiken og Ekstra Bladet i årene 1960, 

1970, 1980, 1990, 2000 og 2010?  Optræder fol-

ketingspolitikere i højere grad i Billed-Bladet, og 

hvad har man af overvejelser omkring politiker-

nes synlighed i medierne hos partierne? 

Vejleder: Erik Albæk 

Frist: 17. juni 2011 

 

 

Færdige kandidater 

 

23. Lene Rudbæk Aarup og Tommy Brandi Krog 

 har bestået kandidateksamen i Journalistik (linje A).  


