
Mot løsning i Kosovo 

Mediehøgskolen Gimlekollen hadde onsdag et møte med akkrediteringsmyndighetene i Kosovo 

der det ble lagt fram et opplegg for godkjenning av journalistutdanningen i Kosovo Institute of 

Journalism and Communication (KIJAC). Etter dette var det et møte med studentene som er 

positive til det som nå blir gjort. Arbeidet med godkjenningen vil etter planen bli klart i løpet av 

våren.  

Flere medier har de siste dagene skrevet om at Mediehøgskolen Gimlekollen risikerte søksmål for 

manglende godkjenning av Masterstudiet i journalistikk. Det gis inntrykk av at MhG har drevet illegalt 

og uten kontakt med myndighetene i Kosovo.  Dette er ikke riktig. 

Det er Kåre Melhus som har hatt ansvaret for prosjektet de siste årene, og han er nå I Kosovo. Han 

sier spørsmålet om godkjenning er meget komplisert.  

-I en avtale med undervisningsdepartementet i 2005 påtok Mediehøgskolen Gimlekollen seg å starte 

en journalistutdanning på mastergradsnivå, i samarbeid med et internasjonalt nettverk av 

universiteter og journalister. Departementet påtok seg da å akkreditere programmet, og innlemme 

det i University of Pristina. Forholdene på universitetet var slik at undervisningsministeren rådet oss 

til å starte som et selvstendig institutt som fikk navnet Kosovo Institute of Journalism and 

Communication, sier Melhus. 

-Undervisningen her startet i 2005 og holder på fremdeles.  Etter hvert er det blitt klart at forholdene 

på University of Pristina ikke vil bedre seg de nærmeste årene, så det ble inngått en avtale med 

American University in Kosovo om at de starter opp et nytt masterstudium i journalistikk, bygget på 

vårt opprinnelige program.  

Kosovo er en ny stat og akkrediteringsorganet ble først opprettet i 2008. KIJAC kvalifiserte den gang 

ikke til godkjenning på grunn av usikkerhet om institusjonell plassering og framtidig finansiering.  

-Dette er imidlertid nå i orden, og vi er nå enige om å oppnevne en komite med med folk fra 

amerikanske akkrediteringsmyndigheter og fra University of Missouri og University of Mississippi. De 

skal gjennomgå programmet og gi myndighetene i Kosovo råd om godkjenning eller ikke. Vi håper 

dette arbeidet blir avsluttet i løpet av våren, sier Melhus.  

- Vi hadde tre hovedmålsettinger i prosjektet som alle er oppnådd. Vi har bygget en 

journalistutdanning, forankret den på et lokalt universitet, og bidratt til utvikling av demokrati og 

menneskerettigheter i et skjørt område av Europa, sier rektor Lars Dahle. 

 


