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Kandidatuddannelse i 
journalistik
anywhere, anytime



Kandidatuddannelsen i journalistik, Cand.public., på SDU 
kan skræddersyes, så den passer til netop de journalistiske og 
akademiske færdigheder, du har brug for. Hvert studieforløb er 
forskelligt og afhænger af dine faglige interesser og behov. 

Mulighed for faglige specialiseringer
Du kan specialisere dig i mange retninger. Det kan eksempelvis være en 
eller flere af nedenstående: 

 → Genrer: fortællende journalistik, undersøgende journalistik, 
opinionsjournalistik mv.

 → Medietyper: podcasts, videoproduktion, magasin-journalistik mv. 
 →  Stofområder: politik, økonomi, sport, kultur, klima mv.
 →  Særlige funktioner: medieledelse, korrespondent, kommentator, 
innovation, programmering mv.

 →  Dækningsområder: lokalt, regionalt, nationalt, internationalt mv.

Èn ting er dog fælles for alle vores studerende på kandidatuddannelsen. 
I bliver udstyret med en intern og ekstern mentor på første del. Din 
interne mentor hjælper dig med at finde de rigtige fag – i ind- og udland 
– så du får planlagt det bedste studieforløb for resten af uddannelsen. 
Din eksterne mentor vælger du sammen med os - en af branchens 
dygtigste - som undervejs på første del hjælper dig i forhold til sparring, 
coaching og fagligt løft.

Mulighed for deltidsstudie
Da du selv er med til at planlægge uddannelsen, betyder det, at den 
kan læses samtidig med et deltids- eller fuldtidsjob, og du kan også 
freelance eller tage projektansættelser undervejs i studiet. 

Kandidatuddannelsen kan 
skræddersyes efter dine behov



Kandidatuddannelsen i journalistik på SDU har tre hoveddele:
Uddannelsens første del sammenfletter to faglige spor; et akademisk 
og et journalistisk, der bliver knyttet sammen i forbindelse med to 
seminarer i løbet af første del af uddannelsen. Disse dage forventes du 
at være fysisk tilstede på SDU, mens den øvrige undervisning kan tages 
digitalt. 
På anden del har du mulighed for at vælge lige præcis de fag-elementer, 
som passer til din egen professionelle og personlige udvikling. 
Tredje del afsluttes med et speciale på kandidatuddannelsen i 
journalistik. 

Tidsmæssigt
Her må du bruge helt op til seks år på at tage kandidatuddannelsen - 
men du er selvfølgelig velkommen til at gøre det hurtigere, hvis det kan 
passe med dit øvrige arbejds- og privatliv.

Ansøgning
For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i journalistik skal du have 
en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.
Fra optaget februar 2021 bliver uddannelsen opdelt i to profiler.
Uddannelsen henvender sig således bredt til studerende inden for  
alle fagområder, men er målrettet studerende med:

 → Journalistisk erhvervserfaring eller
 →  Journalistisk akademisk baggrund

Der er ansøgningsfrist 15. oktober med studiestart 1. februar 2021. 

Du kan søge ind via www.sdu.dk/candpublic, hvor du også kan 
læse mere om adgangskravene.



www.sdu.dk/candpublicfacebook.com/ 
samfundsvidenskab.sdu

@samfundsvidenskab_sdu

Kandidatuddannelse i 
journalistik

Kandidatuddannelsen i 
journalistik (Cand.public.) 
starter 1. februar 2021, og der er 
ansøgningsfrist 15. oktober 2020.

Læs mere om uddannelsen på 
www.sdu.dk/candpublic

Du er også altid velkommen  
til at skrive til 
journalism@journalism.sdu.dk
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