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MEDDELELSER 
 
A. Universitetet har udarbejdet en trykt pjece ’Undgå eksamens-

snyd – hjælp til selvhjælp’. Pjecen kan også ses på: 
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Eks
amen/snyd (øverst til højre).  

B. Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde kan i 2010-2011 søges 
om stipendier til udvekslingsprogram for journalist-, jura- og 
statskundskabsstuderende og lærere i Danmark og Sverige. An-
søgningsfrist er 1. november 2010. Se også: www.dansk-
svenskfond.dk.  

C. Erasmus Mundus-programmet (Aktion 2) indkalder ansøgning 
om opbygning af partnerskaber mellem videregående uddannel-
sesinstitutioner fra EU-medlemsstater og tredjelande fra det 
sydlige Middelhavsområde (Egypten, Israel og de besatte palæ-
stinensiske områder), de centralasiatiske republikker og det vest-
lige Balkanområde. Ansøgningsfrist er 15. oktober 2010. Yder-
ligere oplysninger: http://nyheder.iu.dk/news/ny-
ansogningsrunde-til-erasmus-mundus-programmet.   

D. Censorrapporter fra sommeren 2010, både ordinære prøver og 
omprøver.  

E. Meddelelser om ph.d.-forsvar.   
 
 
Godkendt ved skriftlig behandling: 
Efterårets fagbeskrivelser for Tv-nyheder og visuel tænkning (valgfag 
public B), Journalistisk Håndværk samt Mediesprog (obligatoriske fag 
public B) og bachelorprojekt.  
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Side 2 

Sager behandlet af studienævnsformand og/eller uddannelsesleder: 
 
Vedr. bacheloruddannelsen 
1. Dispenseret fra reglen om at deltage i eksamen i alle 1.-årsfag, 

211085 og 160690 (sager identiske med dispensationssag på 
sidste studienævnsmøde).  

2. Forhåndsgodkendt fag fra KU til valgfrit, 150687.  
 
 
Vedr. kandidatuddannelsens linje A (cand.public. A) 
3. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i 

Ledelse og kommunikation, 100481.  
4. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i 

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

Udfordringer for tredjeverdenslande, 170477. 
6. Forhåndsgodkendt fag fra AAU til individuel fagspecialisering i 

Aktuelle samfundsmæssige problemer, 020580. 
7. Meritoverført fag fra KU til individuel fagspecialisering i Euro-

pæisk politik, 011179. 
8. Meritoverført fag fra Goldsmiths University London til indivi-

duel fagspecialisering i Formidling af politik, 190679. 
9. Forhåndsgodkendt fag fra Amerikanske Studier på SDU til in-

dividuel fagspecialisering i International politik, 200883.  
10. Forhåndsgodkendt fag fra City University, London, til indivi-

duel fagspecialisering i Politisk kommunikation, 290985. 
11. Meritoverført fag fra KU til individuel fagspecialisering i Inter-

national politik, 180484. 
12. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering 

Dansk kultur og formidling, 210970. 
13. Forhåndsgodkendt fag fra Macquarie University, Sydney, Au-

stralien, til individuel fagspecialisering i Udviklingsstudier og 
kulturforandring, 020984. 

14. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i 
Bæredygtig udvikling i den globaliserede verden, 171179. 

15. Forhåndsgodkendt fag fra AU til individuel fagspecialisering i 
Markedskommunikation og forbrugeradfærd, 310584. 

16. Forhåndsgodkendt fag fra Mellemøststudier på SDU til indivi-
duel fagspecialisering i International politik, 310884. 

17. Forhåndsgodkendt fag fra KU til individuel fagspecialisering i 
Tværmedial kommunikation, 221282.  

 
 
Vedr. kandidatuddannelsens linje B (cand.public. B) 
18. Forhåndsgodkendt fag fra KU til valgfrit, 030384. 
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19. Forhåndsgodkendt fag fra AU til valgfrit, 170184. 
20. Forhåndsgodkendt fag fra University of Technology, Sydney, 

som erstatning for Medieteori og metode samt Avanceret jour-
nalistisk seminar, 120582. 

 
 
Færdige kandidater 
21. Maria Frahm 

Hakon Regner Mosbech og  
Thomas Elnegaard Hebsgaard 
 
har alle bestået kandidateksamen i Journalistik (alle linje A).  


