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Kandidatuddannelsen i journalistik 
Kandidatuddannelsen i journalistik starter  
den 1. februar 2021 og der er ansøgningsfrist  
den 15. oktober 2020.

Læs mere om kandidatuddannelsen i  
journalistik (cand.public) på  
www.sdu.dk/da/candpublic, hvor du også 
finder ansøgningsblanketten. 

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 c
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Kandidatuddannelsen kan  
skræddersyes efter dine behov
Kandidatuddannelsen i journalistik på SDU kan 
skræddersyes, så den passer til netop de journa
listiske og akademiske færdigheder, 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 fuldtids
studerende, eller om du gerne vil kombinere 
uddannelsen med arbejde på hel eller deltid.

En ting er dog fælles for alle vores studerende på 
kandidatuddannelsen. I bliver udstyret med en  
intern og ekstern mentor. 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.

Mulighed for deltidsstudie
Det betyder alt sammen, at kandidatuddannelsen 
kan læses samtidig med et deltids eller fuldtidsjob, 
og du kan også freelance eller tage projektansæt
telser undervejs i studiet. Når du har travlt, lader 
du simpelthen studierne hvile, og når du har bedre 
tid, ja, så har du altid mulighed for at tilgå under
visning og vejledning.

Kandidatuddannelsen i journalistik  
på SDU har tre hoveddele:
uddannelsens første del sammenfletter tre faglige
lige spor; et akademiske, et journalistisk, samt et 
seminarspor, hvor de akademiske og journalistiske 
elementer bliver knyttet sammen i forbindelse med 
nogle såkaldte ”redaktionelle laboratoier”. Disse 
dage forventes man 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. 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 universi
teter i både ind og udland. Det har tidligere  
studerende også gjort.

tredje del afslutter kandidatuddannelsen i journa-
listik. Her får du – sammen med din mentor og en 
anden faglig vejleder – mulighed for at arbejde 
koncentreret på et afsluttende specialeprojekt, som 
du selv vælger. Det afsluttende specialeprojekt kan 
som alt andet på uddannelsen ske i tæt samarbejde 
med din nuværende eller måske kommende arbejds
giver. Det har tidligere studerende også gjort.
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Tidsmæssigt
tidsmæssigt tager første del et halvt år – svarende 
til et semester. Anden del tager to semestre og tred
je del tager et semester. Men på SDU er det muligt 
at tage forløbet under mere fleksible former.

Ansøgning
Vores studerende har forskellige faglige baggrun
de og bevæggrunde for at læse. Nogle studerende 
kommer direkte fra SDU’s bacheloruddannelse i 
journalistik og DMJX’s professionsbacheloruddan

nelse i journalistik. Andre har måske været ude på 
arbejdsmarkedet i en længere årrække og vil gerne 
have nye færdigheder, mens de fortsat er i hel 
eller deltidsarbejde eller mens de leder efter nye 
jobmuligheder. 

Læs mere om kandidatuddannelsen i journalistik 
(cand.public) på

www.sdu.dk/da/candpublic, hvor du også finder 
ansøgningsblanketten.

Samfundsvidenskab, SDU
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facebook.com/ 
samfundsvidenskab.sdu

@samfundsvidenskab_sdu

Kandidatuddannelsen i journalistik 
Kandidatuddannelsen i journalistik starter  
den 1. februar 2021 og der er ansøgningsfrist  
den 15. oktober 2020.

Læs mere om kandidatuddannelsen i  
journalistik (cand.public) på  
www.sdu.dk/da/candpublic, hvor du også 
finder ansøgningsblanketten. 

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

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

Få nye journalistiske og  
akademiske færdigheder  
under fleksible studieformer.
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