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Bilag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDDELELSER 
 
A. Eksamenskontoret har den 11. januar 2011 sendt mail til alle 

studerende om, at tilmelding til reeksamen (omprøver) fore-
går i perioden 15. – 31. januar 2011 via Selvbetjeningen.  

B. Samfundsvidenskabs Universitetspædagogiske Enhed (SUE) 
udbyder kursus i praktisk undervisningspædagogik for nye 
undervisere i januar 2011.  

C. Kopi af SDU’s svar på høring af forslag til lov om ændring af 
universitetsloven (j.nr. 010-2010).  

D. Dekanen har i mail af 15. december 2011 godkendt studie-
ordning for cand.public. 2009 og 2011. Årgang 2009 er en 
opdatering i forhold til nye bekendtgørelser og tilhørende 
studieordningsskabelon. Årgang 2011 er opdateret med ænd-
rede ects-værdier for obligatoriske fag (II.06).  

E. Dekanen har i mail af 20. december 2011 godkendt studie-
ordning for bachelor i journalistik 2010. Der er tale om en 
opdatering i ny studieordningsskabelon pga. ny uddannelses- 
og eksamensbekendtgørelse (II.04).  

F. Kopi af svar fra Journalistik på høring om udkast til ny be-
kendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatud-
dannelser ved universiteterne (II.01).  

G. Kopi af svar fra Journalistik på høring om udkast til bekendt-
gørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og pro-
fessionsbacheloruddannelser (II.01).  

H. Fakultetet har i mail af 4. januar 2011 orienteret om, at der 
kun laves nye studieordninger, når der reelt er ændringer; 
præciseret hvilke sprog studieordning hhv. fagbeskrivelser 
skal udarbejdes på; gjort opmærksom på ny udgave af ’Stude-
ledelse: Visioner, roller, opgaver mm.’ 

I. Meddelelser om ph.d.-forsvar.   
 

Bilag til dagsorden for møde i  
Studienævnet for Journalistik  
den 27. januar 2011   
 
 
 

19. januar 2011   
J. nr. 033/578 
Ref. -/nie  
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Sager behandlet af studienævnsformand og/eller uddannelses-
leder: 
 
Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 
1. Forhåndsgodkendt fag fra Mellemøststudier på SDU til indi-

viduel fagspecialisering i ’Religion og kultur’, 260483. 
2. Forhåndsgodkendt fag fra The New School, Milano, til indi-

viduel fagspecialisering i ’Business and Communication in 
Developing Countries’, 150981. 

3. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Southeast Asian Studies’, 060980.  

4. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering 
i ’Samfundsfilosofi’, 060982. 

5. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Udviklingspolitik, konflikt og udvikling’, 090575. 

6. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Minoriteter og marginalisering’, 280282. 

7. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Kommunikation og forbrugeradfærd’, 210784. 

8. Forhåndsgodkendt fag fra AU og KU til individuel fagspecia-
lisering i ’Miljøpolitik og kommunikation’, 040578. 

9. Forhåndsgodkendt fag fra SDU og AU til individuel fagspe-
cialisering ’Politisk historie’, 260185. 

10. Forhåndsgodkendt fag fra KU og CBS til individuel fagspe-
cialisering ’Kommunikation, PR og Retorik’, 170583. 

11. Forhåndsgodkendt fag fra Humboldt-Universität zu Berlin og 
Technische Universität Berlin til individuel fagspecialisering 
i ’Politisk Sociologi – med udgangspunkt i Rusland og det 
tidligere Sovjetunionen’, 100880.  

12. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Æstetik og moderne kultur’, 160583. 

13. Forhåndsgodkendt fag fra Handelshøjskolen i Aarhus og AU 
til individuel fagspecialisering i ’Ledelse og kommunikation’, 
100481. 

14. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering 
i ’Internationale relationer’, 161178. 

15. Forhåndsgodkendt fag fra Statskundskab på KU til individuel 
fagspecialisering i ’International politik’, 140480. 

16. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-
ring i ’Politisk historie’, 260185. 

17. Forhåndsgodkendt fag fra Handelshøjskolen i Aarhus og AU 
til individuel fagspecialisering i ’Ledelse og kommunikation’, 
100481. 

18. Forhåndsgodkendt fag fra SDU til individuel fagspecialise-
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ring i ’Kultur og formidling’, 130955. 
19. Forhåndsgodkendt fag fra Handelshøjskolen i Aarhus, AU, til 

individuel fagspecialisering i ’Internationalt erhverv’, 
230385. 

20. Forhåndsgodkendt fag fra IT-Universitetet i København og 
fra KU til individuel fagspecialisering i ’Virkemidler og 
kommunikation på nye medier’, 210979. 

21. Meritoverført fag fra KU til individuel fagspecialisering i 
’Bæredygtig udvikling i den globaliserede verden’, 171179. 

22. Meritoverført fag fra Stockholm University til individuel 
fagspecialisering i ’Sundhed og samfund’, 291081. 

23. Meritoverført fag fra Universität zu Potsdam til individuel 
fagspecialisering i ’Socialvidenskab’, 060185. 

 
Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. B) 
24. Forhåndsgodkendt fag fra Medier og Kultur på KU til valg-

frit, 301176.  
25. Forhåndsgodkendt fag fra Det Juridiske Fakultet, KU, til 

valgfrit, 211083. 
26. Forhåndsgodkendt fag fra Afd. for Film- og Medievidenskab, 

KU, til valgfrit, 271184. 
 
 
Godkendte specialeoplæg 
 
24. 110481 og 170484, linje B 
 Emne: Dansk herrehåndbold lever på randen af konkurs, 

og det bliver endnu værre næste år, når den nuvæ-
rende tv-aftale med TV2 falder minimum 50% i 
værdi. Vi forventer at kunne bevise, at …   

 Vejleder: Karsten Baagø og Erik Albæk 
 Frist: 2. maj 2011  
 
25. 060279 linje B 

Emne: Med udgangspunkt i sagen om de 23 hjemsendte 
romaer i juli 2010 og med baggrund i stereotyper 
og framing vil jeg i en medieanalyse undersøge, 
hvordan de danske romaer bliver dækket af den 
danske presse og med udgangspunkt i medie-
analysen vil …  

Vejleder: Arjen van Dalen og Morten Skovsgaard 
Frist: 2. maj 2011  
 

26. 221182 og 260982, linje B 
Emne: Vi vil lave tre film om Georgien. Vi vil undersøge 
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følgende: 1. Hvordan håndterer Georgien sine in-
ternt fordrevne?  2. Hvordan er landets forhold til 
Rusland og NATO?  3. Hvordan vil et EU-
medlemskab påvirke landets landbrug og økono-
mi? 

Vejleder: Morten Skovsgaard 
Frist: 1. februar 2011  
 

27. 151081 og 260784, linje B 
Emne: Vi vil udvikle en ny litterær feature-fortællemåde 

og på baggrund af denne udvikle et magasin-
koncept, der udfordrer aktualitetsbegrebet i dansk 
journalistik anno 2010. Det vil vi gøre med ud-
gangspunkt i analyse af eksisterende narrative 
former i litteratur og journalistik samt målgrup-
peundersøgelse.  

Vejleder: Morten Skovsgaard 
Frist: 24. maj 2011  
 

28. 250483 linje B 
Emne: Hvordan har danske avisers dækning af kriminel-

le kendisser ændret sig siden 2001 som et led i 
pressens tabloidsering? 

Vejleder: Arjen van Dalen 
Frist: 16. maj 2011  
 

29. 091183 linje B 
Emne: En komparativ analyse af tre smitsomme syg-

domme samt en analyse af, hvilke billeder af syg-
dommene, som medierne konstruerer.  

Vejleder: Charlotte Wien 
Frist: 4. april 2011.  
 
 
 

 


