
 Forretningsorden for centerstyrelsen ved Center for Journalistik  
  
§ 1. Center for Journalistik er oprettet i henhold til en aftale mellem Det Humanistiske Fakultet og 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og er organisatorisk placeret under Det 
samfundsvidenskabelige Fakultet, som en del af Institut for Statskundskab. Der er mellem 
fakulteterne indgået en nærmere aftale om enhedens økonomi, størrelse, finansiering og 
opgaver.  

§ 2. Centeret har til formål at gennemføre uddannelse inden for journalistik indtil det højeste 
niveau, forskning og forskeruddannelse.  

§ 3. Centeret ledes af en centerleder. Uddannelseslederens arbejdsopgaver og kompetence er 
fastsat efter delegation fra institutlederen og fra dekanen.   

Stk. 2. Centerlederen skal høres om sammensætningen af fagkyndige udvalg, der skal bedømme 
ansøgere til videnskabelige stillinger, ikke-videnskabelige lærerstillinger og sammensætning af 
bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ph.d.- og doktorgrader.  

§ 4. Der nedsættes en centerstyrelse til at drøfte centerets uddannelses- og forskningsmæssige 
forhold samt øvrige virksomhed. Centerstyrelsen kan afgive udtalelser om centerets forhold til 
institutlederen og til dekanen for henholdsvis Det Humanistiske Fakultet og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet.  

Stk. 2. Centerstyrelsen skal af centerlederen holdes løbende orienteret om forhold af betydning 
for centeret.     

Stk. 3.  Centerstyrelsen fungerer som Journalistuddannelsernes aftagerpanel. Medlemmerne af 
centerstyrelsen skal fungere som bindeled til centerets samarbejdspartnere og interessenter inden 
for medieverdenen, øvrige uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor generelt.  

Stk. 4. Centerstyrelsen fastlægger i samarbejde med centerlederen retningslinjer for centerets 
virksomhed og skal orienteres om centerets budget og bevillingsfordeling inden for de af 
institutlederen og dekanen fastsatte rammer.  

§ 5. Centerstyrelsen ledes af en af rektor udpeget formand. Formanden vælges for en toårig 
periode med mulighed for genudpegning. Der er ingen begrænsning i antallet af perioder. 
Formanden skal have særlig sagkundskab inden for journalistik.  

Stk. 2. Formandens opgave er i samarbejde med centerlederen at medvirke til den fortsatte 
udvikling af centeret, herunder at medvirke til fastholdelse og udvidelse af centerets kontakter, 
netværk og aftaler med den danske og den udenlandske medieverden.  

Stk. 3. Formanden er medlem af det ansættelsesudvalg, der indstiller ansættelse af centerlederen 
til dekanen, der i henhold til universitetsloven har kompetencen til at foretage ansættelsen. Det er 
mellem dekanen og formanden aftalt, at dekanen ikke vil foretage ansættelse af en centerleder, 
hvis formanden finder en ansættelse uhensigtsmæssig i forhold til centerets overordnede mål.  



Stk. 4. Den til enhver tid siddende dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal godkende 
nærværende forretningsorden.  

§ 6. Centerstyrelsen består udover af formanden af følgende:  

Dekanen for det Humanistiske Fakultet     

Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet    

Et medlem udpeget af rektor efter indstilling fra Dansk Journalistforbund   

To medlemmer udpeget af rektor efter indstilling fra Danske Medier   

Et medlem udpeget af rektor efter indstilling fra Danmarks Radio og TV2/Danmark i 
fællesskab  

Et medlem udpeget af rektor efter indstilling fra TV2s regioner i fællesskab  

Et medlem udpeget af rektor efter indstilling fra Producentforeningen 

Institutlederen for Institut for Statskundskab  

Forskningslederen ved Center for Journalistik  

Et medlem valgt af og blandt de videnskabelige medarbejdere og de journalistiske 
lektorer ansat ved centeret  

Et medlem valgt af og blandt centerets teknisk-administrative personale  

To medlemmer valgt af og blandt de studerende ved centeret.  

Centerlederen ved Center for Journalistik 

Stk. 2. Centerstyrelsen afholder møder mindst én gang i semesteret. Standardforretningsordenen 
for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet af 19. oktober 2004 er gældende for 
centerstyrelsens arbejde med de ændringer, der udspringer af centerstyrelsens særlige 
arbejdsopgaver og kompetencer.  
  
 Godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 31. juni 2014 

  


