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Sig det med ord, lyd
og levende billeder
Breaking News, reportager fra verdens brændpunkter og dybdeborende
interviews.
På journalistuddannelsen lærer du de
færdigheder, der skal til for at lave historier
til aviser, magasiner, tv, radio, internet og
nye sociale medier. Du lærer at researche en
historie til bunds og fortælle den levende og
interessant.
Det journalistiske håndværk fylder meget
på studiet, og der er masser af praktiske
opgaver med blok og blyant, mikrofoner og
kameraer. Du skal også vide noget om det
samfund, du lever i. Derfor lærer du også
om politik, økonomi, analytisk research,
medieetik og mediejura. På den måde bliver
du trænet i både at producere og reflektere.
Når du læser på Center for Journalistik
får du din daglige gang på Medietorvet,
som også kaldes de journaliststuderendes
legeplads. Det er her, radiostudierne er,
klipningen af tv-indslagene foregår, og
ideerne udvikles. Det er kort sagt her, du
bliver formet som journalist.
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ÂÂ Kan læses i: Odense

Masser af mediemuligheder
Efter endt bacheloruddannelse i journalistik har du forståelse for medierne
samt viden om samfundet, indsigt i og erfaring med journalistiske metoder
og formidling, så du umiddelbart kan søge ansættelse i brede dele af mediebranchen eller arbejde som freelance-journalistik. Du har fået de nødvendige kompetencer til at kunne fungere som journalist inden for bl.a.:
•• Dagspressen
•• Magasinpressen/fagpressen
•• Tv-stationer
•• Radiostationer
•• Webmedier
•• Flermediale arbejdspladser
•• Informationsafdelinger
•• Kommunikationsvirksomheder

Cand.public.
Du kan også vælge at læse videre og tage en kandidatuddannelse i journalistik, cand.public., som har til formål at:

CAND.

•• Udvikle bedre og mere kvalificerede journalister
•• Give den enkelte en specialisering med en supplerende faglig-akademisk tyngde
•• Sikre integrationen mellem det fagligt-akademiske indhold og den journalistiske f aglighed
og praksis
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”Jeg valgte journalistik, fordi jeg gerne ville opleve og afprøve en masse ting. Jeg
ville lære teorien i et intellektuelt håndværksfag - og jeg ville bruge teorien i praksis. Jeg
ville ud og møde de mennesker, man så sjældent får mulighed for at møde. Jeg ville ud
og finde de små detaljer i det store samfund. Jeg ville give mig selv de udfordringer og
oplevelser, som faget og uddannelsen byder på. Og så ville jeg afprøve og forbedre mine
evner i den kunst, det er at bringe en historie videre.
Alt dét vil jeg stadigvæk. Ikke fordi jeg ikke har fået afløb for det efter de første to
semestre, men fordi jeg har fået lyst til meget mere. At læse endnu længere ind i rapporterne. At lægge endnu flere telefonbeskeder. At fortælle endnu flere historier. Og så
har jeg fået lyst til at udnytte endnu flere af centerets mange muligheder.”
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Mikkel Asferg Andersen – BA i journalistik

Undervisning
Studieåret er opdelt i to semestre, som hver består af 15 undervisningsuger. I hver
uge er der typisk 25-30 timers undervisning, hvortil kommer læsning og arbejdet
med journalistiske og akademiske opgaver. Undervisningen finder sted som
forelæsninger, projektarbejde og øvelser i håndværksfagene.
De to første år på bacheloruddannelsen lærer du at skrive artikler, lave radioog tv-indslag og kombinere indholdet på internettet. Samtidig har du flere akademiske fag, der danner et godt fundament for den viden, som er nødvendig for at
blive en faglig dygtig journalist.
Efter to år på SDU skal du i praktik på et medie, i en virksomhed eller i en organisation, hvor du forfiner de værktøjer, som du har lært på uddannelsen.
Efter praktikken kommer du tilbage på SDU for at tage det syvende og sidste
semester, inden du skal skrive en bacheloropgave,
der afslutter uddannelsen.
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Kan du blive journalist?
Bacheloruddannelsen tager 3 ½ år og giver ret til betegnelsen BA i journalistik. Optagelseskravene til bachelor i journalistik er følgende:
Adgangsgivende eksamen
•• Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
•• Dansk A
•• Engelsk B
•• Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B
Vær opmærksom på, at alle fag skal være bestået med minimum karakteren
2,0. Du skal opfylde alle ovenstående adgangskrav.
Der kan kun søges om optagelse i kvote 2, med ansøgningsfrist den 15. marts,
kl. 12:00. Adgangsprøven til Journalistik består af en motiveret ansøgning
(uden CV og max 2 normalsider), skriftlig fagspecifik test og en personlig
samtale.
Alle ansøgere skal til en skriftlig optagelsesprøve. Herefter går omkring 200
videre til en samtale. Begge trin skal gennemføres for at blive en af de cirka
100 nye studerende på bacheloruddannelsen i journalistik på SDU.
Du kan læse meget mere om vores optagelsesprøve her:
ÂÂ www.sdu.dk/journalist
Ansøgningen sker gennem Den Koordinerede Tilmelding. Ansøgningsskemaet findes på
ÂÂ www.optagelse.dk
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Campus Odense

SAMFUNDSVIDENSKAB

Du er altid velkommen til at kontakte os.
På sdu.dk/optagelse kan du se mere om dine kombinationsmuligheder og få vejledning til at vælge bacheloruddannelse.
Du kan også ringe mandag til fredag mellem kl. 10–14 på
tlf. 6550 1050 eller skrive til Ü sdu.dk/SPOC.
Faglig vejleder
Ü sdu.dk/fagligvejledersamf

Ü SDU.dk/journalist
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Få mere at vide…

