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Bliv en skarpere journalist. 
Sammensæt din egen 
kandidatuddannelse i journalistik  
– på heltid eller deltid. 

Få nye journalistiske og akademiske 
færdigheder under fleksible 
studieformer.



Kandidatuddannelsen 
kan skræddersyes efter 
dine behov

Uddannelsen starter den 1. februar 2019  
og ansøgningsfristen er den 20. november. 

Kandidatuddannelsen i journalistik på SDU kan skræddersyes, 
så den passer til netop de journalistiske og akademiske fær-
digheder, som du har brug for. Hvert studieforløb er forskelligt 
og afhænger af dine faglige interesser og behov. Herunder, om 
du har lyst til at være fuldtidsstuderende, eller om du gerne vil 
kombinere uddannelsen med arbejde på hel- eller deltid.

En ting er dog fælles for alle vores studerende på kandidat-   
uddannelsen. I bliver udstyret med en intern og ekstern men-
tor. Din interne mentor hjælper dig med at finde de rigtige 
fag – i ind- og udland – så du får det bedste studieforløb, og din 
eksterne mentor er en af branchens dygtigste, som undervejs 
i studieforløbet hjælper dig i forhold til sparring, coaching og 
faglige løft. 





Første del af kandidatuddannelsen tager vi afsæt i en konkret 
udfordring, som du kunne tænke dig at arbejde med. Det kan 
være en særlig genre, du gerne vil blive bedre til. En ny medie-
type (skrift, lyd, billeder), et stofområde som du vil mestre eller 
lignende. Vi giver dig journalistiske og akademiske færdighed-
er til at løse problemet - og måske skaber du selv nye produkter 
og arbejdsprocesser. Det har tidligere studerende gjort. 

På anden del har du mulighed for at vælge lige præcis de fag- 
elementer, som passer til din egen professionelle og personlige 
udvikling. Studiet er meget fleksibelt, og du kan derfor gøre dig 
skarp inden for det fagområde, som du ønsker.  SDU har selv et 
stort fagudbud, men du har også mulighed for at tage fag fra en 
lang række andre universiteter i både ind- og udland.  Det har 
tidligere studerende også gjort.
 

Kandidatuddannelsen i 
journalistik på SDU har 
tre hoveddele:



Tredje del afslutter kandidatuddannelsen i journalistik.  
Her får du – sammen med din mentor og en anden faglig  
vejleder – mulighed for at arbejde koncentreret på et afslut-
tende specialeprojekt, som du selv vælger. Det afsluttende 
specialeprojekt kan som alt andet på uddannelsen ske i tæt 
samarbejde med din nuværende eller måske kommende  
arbejdsgiver. Det har tidligere studerende også gjort.

Tidsmæssigt
Tidsmæssigt tager første del et halvt år – svarende til 
et semester. Anden del tager to semestre og tredje del 
tager et semester. Men på SDU er det muligt at tage 
forløbet under mere fleksible former.



Nogle arketypiske 
studieforløb 
Vores studerende har forskellige faglige baggrunde og bevæggrunde 
for at læse. Nogle studerende kommer direkte fra SDU’s bachelorud-
dannelse i journalistik og DMJX’s professionsbacheloruddannelse i 
journalistik. Andre har måske været ude på arbejdsmarkedet i 5, 10 eller 
flere år og vil gerne have nye færdigheder, mens de fortsat er i hel- eller 
deltidsarbejde eller mens de leder efter nye jobmuligheder. 

Nedenfor følger nogle typiske studieforløb. Fælles for alle er, at 
studieforløbet starter med et semester på SDU. Her er der typisk 5-10 
undervisningsdage fordelt på hele perioden, og har du behov for endnu 
mere fleksibilitet kan forløbet tages via mobil, bærbar computer eller på 
anden digital vis. Uddannelsen afsluttes med et speciale, som du kan 
skrive, hvor som helst og når som helst det passer dig.



Typiske studieforløb:
Nogle af vores studerende tager en masteruddannelse i 
ind- eller udland, hvor man eksempelvis bliver dygtigere til 
en særlig journalistisk genre, særlige medietyper, særlige 
genrer, særlige stof-områder, ledelse, kreativitet eller 
lignende. Vores studerende har taget master-forløb overalt 
i verden.

Andre af vores studerende tager mange forskellige fag – på 
et eller flere forskellige universiteter, hvor man eksempelvis 
læser erhvervsøkonomi på CBS, programmering på IT-uni-
versitetet, Mellemøststudier på SDU eller lignende. Eller du 
tager måske hele semestre på 30 ECTS på Statskundskab 
på SDU eller lærer sprog på Københavns Universitet. Her 
sammensætter du selv – bistået af din interne og eksterne 
mentor – din egen studiepakke og dit eget studieforløb.

Endelig igangsætter vi nu nogle eksperimenter med endnu 
mere fleksible former for studier. Sammensæt din egen 
fagpakke med fag fra digitale udbydere i ind- og udland, 
som gør det muligt for dig at læse når-som-helst og hvor-
som-helst. Vi arbejder med såkaldte nano-moduler, hvor 
du følger korte digitale forløb.



Få mere at vide…
Du er altid velkommen til at kontakte os.
På sdu.dk/candpublic kan du læse mere  
om uddannelsen.
Du kan også ringe mandag til fredag  
mellem kl. 10–14 på
tlf. 6550 1050 eller skrive til  
journalism@journalism.sdu.dk

Kandidatuddannelsen i 
journalistik 
 
Kandidatuddannelsen i journalistik starter den 1. februar 2019 og der er 
ansøgningsfrist den 20. november 2018.  
Læs mere om kandidatuddannelsen i journalistik (cand.public)  
på www.sdu.dk/da/candpublic, hvor du også finder ansøgningsblanketten. 
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