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Beslut

Denna utbildningsplan är inrättad och fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-11-26.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Programmets uppläggning

Programmet ger studenten kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist, med särskild
inriktning mot samhällsgranskning och dokumentärt berättande. Programexamen ger även behörighet till
studier på avancerad nivå. 

Under det första året lär sig studenten att förstå journalistikens grunder som att samla in, bearbeta, källkritiskt
granska och gestalta material. Studenten får lära sig att arbeta med nyheter och publicera dem på olika
plattformar. Det första årets delkurser omfattar även journalistikens olika roller i samhälle och kultur, dess
historia, produktionsvillkor och medierättsliga förutsättningar.

Under det andra året inriktas kursinnehållet mot metoder i granskande journalistik och dokumentärt
berättande samt mot fördjupade färdigheter i att producera för radio, TV, webb och press. Undervisningen ger
även internationella perspektiv på medieutvecklingens betydelse för journalistikens innehåll och utformning.

Under det tredje året ges fördjupande kurser i teori och metod inom journalistik. Inledningsvis läses en kurs
där en längre praktikperiod på redaktion ingår, vilken ger studenten möjlighet att tillämpa sina teoretiska och
praktiska kunskaper i journalistik i en professionell kontext. Programmet avslutas med en kurs där studenten
genomför ett självständigt examensarbete om 15 hp, som kan vara utformat som ett journalistiskt projekt med
teoretisk reflektion eller en uppsats. 
Vissa av delkurserna i respektive kurser kan komma att ges på engelska.

Mål

För kandidatexamen ska studenten: 

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av
området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, 

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
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kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar, 

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, 

- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kurser

År 1 (60hp)
Journalistik I 30 hp (huvudområde journalistik)
Journalistik II 30 hp (huvudområde journalistik)

År 2 (60hp)
Journalistik III 30 hp (huvudområde journalistik)
Journalistik IV 30 hp (huvudområde journalistik)

År 3 (60hp)
Redaktionell organisation och praktik 30 hp (huvudområde journalistik)
Journalistik - kandidatkurs 30 hp (huvudområde journalistik)

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet journalistik.

Övrigt

För att påbörja termin tre krävs att alla föregående delkurser är avklarade. För att påbörja termin fem krävs att
alla föregående delkurser är avklarade. För att påbörja termin sex krävs att alla föregående delkurser är
avklarade. Ansökan om dispens från behörighetskraven ska göras till institutionsstyrelsen.

För specificerade behörighetskrav se respektive kursplan.

När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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