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1. Studieordning
1.1 Uddannelsens navn
Kandidatuddannelse i Journalistik

1.2 Gyldighedsområder
Denne studieordning er fastsat i henhold til Uddannelsesbekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer og Roskilde Universitetets fælles uddannelsesregler
af 1. september 2022 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft pr. 1. september 2022, og gælder
for alle studerende.
Regler omkring: Tilmelding og afmelding til studieaktiviteter, visse regler om specialer og prøver, regler om
dispensation, studiestartsprøve, mobilitet, merit og forhåndsmerit er at finde i RUC fælles uddannelsesregler.

1.3 Titel
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.comm.
Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende den engelske titel Master of Arts (MA) in Communication Studies in

Journalism

2. Uddannelsens formål, beskæftigelse og kompetenceprofil
2.1 Formål
Journalistik uddanner kandidater, som kan arbejde professionelt som journalister inden for medie- og
kommunikationsområdet og derved inspirere og styrke journalistikkens brugere i en demokratisk medleven i nutidens
samfund. Faget skal fremme journalistik på højt niveau, der kombinerer det bedste fra journalistikkens
håndværksmæssige traditioner med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstækning. Du får
viden, færdigheder og kompetencer inden for journalistisk praksis og forskning i kombination med et andet fag, hvilket
muliggør en tværfaglig, løbende journalistisk specialisering.

2.2 Beskæftigelse
Uddannelsen kvalificerer de studerende til at arbejde med journalistik og journalistisk kommunikation inden for
medieverdenen; fx aviser, tv, radio, digitale platforme, magasiner m.v. samt til at arbejde med journalistisk
kommunikation i fx politiske organisationer, interesseorganisationer, NGO’er eller med selvstændig virksomhed m.v.

2.3 Kompetenceprofil
Gennem problemorienteret, forskningsbaseret og tværfagligt arbejde vil den studerende opnå kompetencer til at arbejde
professionelt som journalist inden for medie- og kommunikationsområdet. Gennem en løbende integration af teori og
praksis lærer den studerende at fremme og udvikle journalistik på højt niveau, der kombinerer det bedste fra
journalistikkens håndværksmæssige traditioner med de akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og
helhedstænkning.
Efter endt uddannelse forventes den studerende på et højt fagligt niveau at kunne analysere og reflektere over
journalistikkens praksis såvel som og dens institutionelle og samfundsmæssige vilkår ud fra videnskabelige metoder og
teorier. Desuden forventes det, at den studerede på højt fagligt niveau behersker den journalistiske arbejdsproces i alle
dens faser og aspekter inden for forskellige journalistiske genrer og platforme, og at den studerende inddrager viden,
færdigheder og kompetencer fra specialiseringen i den journalistiske arbejdsproces.
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Viden:
• Demonstrere forskningsbaseret viden om journalistens og journalistikkens rolle i offentligheden og det
demokratiske samfund, herunder de praktiske vilkår i medieinstitutioner og i forholdet til kilder, mediers
publikum, deres markedsmæssige vilkår og medieetik
• Identificere og analysere tværfaglige videnskabelige problemstillinger og udvikle kendskab til
forskningsmetoder i medier og journalistik på højt niveau
• Demonstrere viden om journalistiske genrer, fortælleformer, sprog og arbejdsmetoder, herunder
researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder, samt disse metoders stadige forandring
• Demonstrere og anvende viden fra en faglig specialisering i samspil med journalistisk teori og praksis.
Færdigheder:
• Anvende og udvikle videnskabelige teorier og metoder inden for journalistikkens videnskabelige fagområde på
et højt fagligt niveau
• Mestre det journalistiske håndværk på et højt professionelt niveau kendetegnet ved grundig, kritisk,
dybtgående og reflekteret research med relevante journalistiske metoder, samt formidling til forskellige
målgrupper og platforme
• Udvikle journalistikken på baggrund af praksiserfaringer og med udgangspunkt i både håndværk og forskning
• Integrere den faglige specialisering i den journalistiske praksis og i det tværfaglige, problemorienterede
projektarbejde
• Beherske et flydende og korrekt skriftligt dansk.
Kompetencer:
• Igangsætte, kritisk vurdere samt udvikle tværfaglig, problemorienteret forskning - selvstændigt og i
samarbejde med andre med inddragelse af anden faglig specialisering
• Iværksætte og udføre journalistiske arbejdsprocesser, selvstændigt og i samarbejde med andre med
inddragelse af anden faglig specialisering
• Have en reflekteret, etisk bevidst og innovativ tilgang til journalistikken, der gør det muligt at bidrage til
videreudvikling og fornyelse af faget.

3. Sprog
Dansk. Der kan forekomme pensum og undervisning på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

4. Adgangskrav
Studienævnet fastsætter adgangskrav til uddannelsen iht. adgangsbekendtgørelsen. De for uddannelsen gældende
adgangskrav er publiceret som separat bilag til studieordningen på universitetets hjemmeside. Skærpelser af
adgangskrav varsles med mindst 1 år inden studiestart.

5. Normening og varighed
Uddannelsen er normeret til 180 ECTS og tilrettelagt med henblik på 3 års fuldtidsstudie.
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6. Studienævn, censorkorps og hovedområdetilknytning
6.1 Studienævn
Uddannelsen hører under Studienævn for Kommunikationsfagene.

6.2 Censorkorps
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Journalistik.

6.3 Hovedområde
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.

7. Uddannelsens opbygning
7.1 Skematisk opbygning af uddannelsen
Da Journalistiks studerende kommer ud i praktik forskudt, bliver studerende på uddannelsen inddelt i et A- og et Bforløb.
A-forløbet: Hvis du læser journalistik efter A-forløbet ser dit studieforløb ud således:
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**B-forløbet: Hvis du læser Journalistik efter B-forløbet ser dit studieforløb ud således:

7.2 1. semester

Formål
Semesteret har til formål at udbygge de studerendes viden, færdigheder og kompetencer fra bacheloruddannelsen.
Semestret giver en udvidet indsigt i, hvordan de journalistiske, redaktionelle praksisser udspiller sig i et medielandskab
under konstant forandring. Fokus er desuden på at arbejde med en selvstændig, kritisk og undersøgende tilgang til den
journalistiske praksis. Derudover skal semestret forberede de studerende til den kommende praktik.
Specialiseringssemesteret har til formål at specialisere de studerende inden for en af de valgte specialeringer. Den valgte
specialisering giver de studerende mulighed for at fordybe sig i en anden faglighed, der samtidig kan styrke de
studerendes mulighed for at benytte sig af denne faglighed i deres journalistiske studie samt kommende journalistiske
arbejde.
Studieaktiviteter
Forløb A
• Teorier om journalistisk praksis (15 ECTS)
• Undersøgende journalistiske produktioner (15 ECTS)
eller
Forløb B
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• Specialiseringssemester (30 ECTS)
• Oplysninger om kursusudbud på 1. semester af de forskellige specialiseringer findes på study.ruc.dk, og der
henvises i øvrigt til at orientere sig i studieordningen, som specialiseringen hører under.

7.3 2. semester

Formål
Formålet med praktikken er dels at opøve den studerendes praktiske færdigheder og dels at give den studerende et
erfaringsbaseret førstehåndskendskab til og indsigt i den journalistiske arbejdsproces, herunder dens institutionelle
ogsamfundsmæssige vilkår.
Forløb B: se formålsbeskivelsen under 1. semester
Studieaktiviteter
Forløb A
• Journalistisk projektorienteret praktikforløb (60 ECTS start)
eller
Forløb B
• Teorier om journalistisk praksis (15 ECTS)
• Undersøgende journalistiske produktioner (15 ECTS)

7.4 3. semester

Formål
Formålet med praktikken er dels at opøve den studerendes praktiske færdigheder og dels at give den studerende et
erfaringsbaseret førstehåndskendskab til og indsigt i den journalistiske arbejdsproces, herunder dens institutionelle og
samfundsmæssige vilkår.
Studieaktiviteter
Forløb A
• Projektorienteret praktikforløb (60 ECTS fortsat)
eller
Forløb B
• Projektorienteret praktikforløb (60 ECTS start)
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7.5 4. semester

Formål
Specialiseringssemester forløb A: se formålsbeskrivelse under 1. semester
Projektorienteret praktikforløb forløb B: se formålsbeskrivelse under 2. semester
Studieaktiviteter
Forløb A
• Specialiseringssemester (30 ECTS)
• Oplysninger om kursusudbud på 2. semester af de forskellige specialiseringer findes på study.ruc.dk, og der
henvises i øvrigt til at orientere sig i studieordningen, som specialiseringen hører under.

eller
Forløb B
• Projektorienteret praktikforløb (60 ECTS fortsat)

7.6 5. semester

Formål
Semesteret har til formål at videreudvikle de studerendes journalistiske praksis, såvel som deres teoretiske og
metodiske forståelse. På semestret fordyber og specialiserer de studerende sig i et selvvalgt, innovativt projektforløb,
hvor de kombinerer erfaringer fra praktikperioden med teoretiske og analytiske problemstillinger fra faget. Endvidere
fordyber de studerende sig i centrale videnskabelige metoder inden for journalistikforskning og opnår dybere indsigt i
tendenser og perspektiver inden for fagområdet gennem udbud af valgkurser.
Studieaktiviteter
Forløb A og B
• Projekt: Journalistisk innovation (15 ECTS)
• Valgkurser: Tendenser og perspektiver i journalistikforskningen (10 ECTS)
• Videnskabelige metoder i journalistikforskning (5 ECTS)

7.7 6. semester - specialet

Formål
På semesteret udarbejdes et speciale, hvori den studerende selvstændigt eller i samarbejde med andre identificerer,
definerer og undersøger en relevant, selvvalgt journalistikfaglig problemstilling med brug af relevante,
forskningsbaserede teorier og metoder. Igennem specialearbejdet skal den/de studerende demonstrere omfattende og
dybdegående viden om forskningsbaseret, journalistikfaglige problemstillinger og kunne udvælge og anvende relevante
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begreber, teorier og metoder. Endvidere skal de studerende demonstrere evnen til at udarbejde en journalistisk
formidling af specialets resultater.
Studieaktiviteter
Forløb A og B
• Speciale 30 ECTS

7.8 Overgangsregler

7.9 Overordnet beskrivelse af studieaktiviteter

Navn på studieelement

Teorier om journalistisk praksis

Oversættelse af navn

Theories of Journalism Practice

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Via undervisning i teori og feltarbejde i medieorganisationer giver kurset
de studerende redskaber til at reflektere over egne erfaringer med
redaktionelle praksisser samt til at analysere og diskutere disse
praksisser på et teoretisk grundlag via en problemorienteret, skriftlig
hjemmeopgave.

• Anvende og diskutere forskellige teorier om journalistisk
praksis, fx om journalistiske værdier, rutiner og roller,
journalistisk selvforståelse, publikumsforståelser og -relationer

Læringsmål

• Tilegne sig forskellige videnskabelige metoder til analyse af den
journalistiske praksis
• Udvælge, begrunde og anvende relevante videnskabelige
teorier og metoder i forhold til en journalistfaglig
problemstilling
• Analysere og diskutere indhentet empiri i forhold til såvel den
journalistikfaglige problematik som fagets centrale teorier.

Prøveform

Prøveform
Projekteksamen i gruppe med individuel bedømmelse
Grupperne kan bestå af 2-4 studerende.
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Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 48.000-60.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 60.000-72.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 72.000-84.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Undersøgende journalistiske produktioner på radio

Oversættelse af navn

Investigative Journalistic Production (radio)

Form

Produktionsværksted
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk at vælge mellem produktionsværksted på radio, skrift
eller tv

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Produktionsværkstedet introducerer studerende til forskellige former og
tilgange inden for den undersøgende journalistisk og giver den
studerende mulighed for at fordybe sig i en undersøgende produktion i
radiomediet om en valgfri problematik.

Læringsmål
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• At planlægge, researche ved brug af forskellige undersøgende
metoder og udarbejde en undersøgende journalistisk
produktion
• At arbejde med formater, genrer og fortælleformer på radio, og
anvende sin viden om platformens muligheder og
begrænsninger
• At samarbejde med andre i journalistikken og benytte den
problemorienterede tilgang journalistisk.

Prøveform
Portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer
produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig
prøve
Grupperne kan bestå af 2-3 studerende.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige produkter fastsættes, så vidt det
er muligt inden kursets begyndelse og offentliggøres på
study.ruc.dk.
Den samlede portfolioe skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform

Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler til prøven: udstyr til fremvisning af
produkt
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor
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Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Undersøgende journalistiske produktioner på tv

Oversættelse af navn

Investigative Journalistic Production (Television)

Form

Produktionsværksted
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk at vælge mellem produktionsværksted på tv, skrift
eller radio

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Produktionsværkstedet introducerer studerende til forskellige former og
tilgange inden for den undersøgende journalistisk og giver den
studerende mulighed for at fordybe sig i en undersøgende produktion i
tv-mediet om en valgfri problematik.

• At planlægge, researche ved brug af forskellige undersøgende
metoder og udarbejde en undersøgende journalistisk
produktion
Læringsmål

• At arbejde med formater, genrer og fortælleformer på radio, og
anvende sin viden om platformens muligheder og
begrænsninger
• At samarbejde med andre i journalistikken og benytte den
problemorienterede tilgang journalistisk.

Prøveform
Portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer
produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig
prøve

Prøveform

Grupperne kan bestå af 2-3 studerende.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige produkter fastsættes, så vidt det
er muligt inden kursets begyndelse og offentliggøres på
study.ruc.dk.
Den samlede portfolioe skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
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Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler til prøven: udstyr til fremvisning af
produkt
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Undersøgende journalistiske produktioner på skrift

Oversættelse af navn

Investigative Journalistic Production (magazines and newspapers)

Form

Produktionsværksted
Valgfrit

Type

Det er obligatorisk at vælge mellem produktionsværksted på skrift, tv
eller radio

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Produktionsværkstedet introducerer studerende til forskellige former og
tilgange inden for den undersøgende journalistisk og giver den
studerende mulighed for at fordybe sig i en undersøgende produktion i
skriftmediet om en valgfri problematik.

Læringsmål

• At planlægge, researche ved brug af forskellige undersøgende
metoder og udarbejde en undersøgende journalistisk
produktion
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• At arbejde med formater, genrer og fortælleformer på radio, og
anvende sin viden om platformens muligheder og
begrænsninger
• At samarbejde med andre i journalistikken og benytte den
problemorienterede tilgang journalistisk.

Prøveform
Portfolio bestående af skriftlige produkter og andre typer
produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en mundtlig
prøve
Grupperne kan bestå af 2-3 studerende.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige produkter fastsættes, så vidt det
er muligt inden kursets begyndelse og offentliggøres på
study.ruc.dk.
Den samlede portfolioe skal for:
- 2 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Prøveform

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 30 minutter.
Ved 3 studerende 40 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler til prøven: udstyr til fremvisning af
produkt
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern censor

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

projektorienteret praktikforløb
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Oversættelse af navn

Journalism Internship

Form

Projektorienteret praktikforløb

Type

Obligatorisk

ECTS

60 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Formålet med praktikken er dels at opøve den studerendes praktiske
færdigheder og dels at give den studerende et erfaringsbaseret
førstehåndskendskab til og indsigt i den journalistiske arbejdsproces,
herunder dens institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

• indgå i medievirksomheders samt andre relevante
virksomheder og organisationers arbejdsgange, rutiner,
kulturer og normer
• at planlægge, overskue og udføre journalistisk arbejde i praksis
Læringsmål

• at etablere, vedligeholde og arbejde professionelt med
relevante kildenetværk
• at anvende fagets teorier, begreber og metoder til at beskrive,
forstå, analysere og vurdere journalistisk praksis
• Opfylde ovenstående i en form, der er faglig præcis,
velstruktureret og velargumenteret samt sproglig korrekt.

Prøveform
Projektorienteret praktikforløb med skriftlig prøve
Det skriftlige produkt skal være på 28.800-50.400 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Prøveform
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Journalistisk innovation

Oversættelse af navn

Journalistic Innovation

Form

Projekt
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Type

Obligatorisk

ECTS

15 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Projektet og den tilhørende undervisning har til formål at koble de
studerendes erfaringer og refleksioner fra den obligatoriske praktik
sammen med teorier om journalistisk praksis, produktion og innovation.
På baggrund af teoretiske refleksioner skal de studerende udvikle
konceptet til en journalistisk produktion, fx en genre, en medietype,
platform eller lignende.

• at arbejde problemorienteret og tværfagligt med innovation i
forhold til et journalistisk arbejdsmarked i forandring
• at idéudvikle, planlægge og udføre journalistiske produktioner
som alternativ til eksisterende praksis
Læringsmål

• at identificere begrænsninger og forhindringer for en udvikling
af det valgte journalistiske felt ved brug af videnskabelige
teorier og metoder
• at kunne navigere i et fremtidigt journalistisk arbejdsmarked i
forandring.

Prøveform
Projektportfolio bestående af skriftlige produkter og andre
typer produkter udarbejdet i gruppe og afsluttet med en
mundtlig prøve
Grupperne kan bestå af 3-5 studerende.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige produkter fastsættes, så vidt det
er muligt inden kursets begyndelse og offentliggøres på
study.ruc.dk.

Prøveform

Den samlede portfolioe skal for:
- 3 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 45.600-129.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 3 studerende 75 minutter.
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Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Stave- og formuleringsevnen i det skriftlige produkt indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler til prøven: alle
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Tendenser og perspektiver i journalistikforskning

Oversættelse af navn

Development and Perspectives in Journalism Research

Form

Kursus

Type

Valgfrit

ECTS

10 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurserne har til formål at give de studerende mulighed for fordybelse i et
afgrænset emne, problemkompleks eller forskningsfelt inden for
journalistikforskningen. Kursernes specifikke fokus fastlægges løbende.

• Dygtiggøre og specialisere sig inden for et journalistik-fagligt
emne, problemkompleks eller forskningsfelt på højt akademisk
niveau

Læringsmål

• Forstå og reflektere over forskningsbaseret viden, herunder
sammenfatte og sammenligne teoretiske bidrag inden for
kursets genstandsfelt og diskutere disses kendetegn, styrker og
svagheder
• Selvstændigt identificere og diskutere journalistikfaglige
problemstillinger inden for kursets genstandsfelt
• Anvende videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig
til kursets genstandsfelt.

Prøveform
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Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 24.000-36.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset og har en varighed
på 14 dage inkl. evt. helligdage. Afleveringstidspunktet vil
fremgå af study.ruc.dk.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: intern medbedømmer

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Videnskabelige metoder i journalistikforskning

Oversættelse af navn

Research Methods for Journalism Studies

Form

Kursus

Type

Obligatorisk

ECTS

5 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål

Kurset gennemgår på højt niveau de centrale videnskabelige metoder
inden for journalistik- og medieforskning. Med afsæt i selvvalgte
journalistikfaglige problemstillinger arbejder de studerende med at
udvikle og begrunde en sammenhængende videnskabeligt projektdesign.

• Redegøre for, udføre og kritisk vurdere centrale kvantitative og
kvalitative videnskabelige metoder til indsamling og analyse af
data inden for journalistikforskningen
Læringsmål

• Identificere og formulere en gennemførlig og innovativ
journalistikfaglig problemstilling
• Udvikle og begrunde et sammenhængende videnskabeligt
projektdesign
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• Udvælge relevante videnskabelige metoder og begrunde dem i
forhold til problemformulering, forskningsstrategi og
projektdesign
• Identificere og inddrage relevant teoretisk, empirisk-og
metodisk litteratur i hele forskningsprocessen

Prøveform
Skriftlig hjemmeopgave udarbejdet i grupper eller individuelt.
Gruppeopgaver skal være individualiseret.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4
studerende.

Prøveform

Hjemmeopgaven skal for:
- 1 studerende have et omfang på 12.000-16.800 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 14.400-19.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 16.800-21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 21.600-24.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

Navn på studieelement

Speciale

Oversættelse af navn

Master Thesis

Form

Speciale

Type

Obligatorisk

ECTS

30 ECTS

Sprog

Dansk

Overordnet formål
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Specialet skal omhandle en journalistisk problemstilling og kan inddrage
elementer fra uddannelsens specialiseringer.

• Anvende og mestre videnskabelige teorier og metoder i
arbejdet med en afgrænset, relevant journalistikfaglig
problemstilling
• Demonstrere forskningsbaseret viden inden for udvalgte
fagområder og refleksion over egen undersøgelses placering i
det faglige felt
Læringsmål

• Selvstændigt at kunne igangsætte, styre og gennemføre en
akademisk undersøgelses- og skriveproces
• Kritisk vurdere og diskutere andres og egen forskning på et
videnskabeligt grundlag
• Skrive i overensstemmelse med akademiske tekstnormer og
med henblik på en akademisk målgruppe
• Formidle forskningsresultater til den bredere offentlighed.

Prøveform
Speciale med eller uden mundtligt forsvar.
De(n) studerende kan vælge om specialet skal bedømmes alene
på baggrund af specialeafhandlingen eller på baggrund af
specialeafhandlingen og en mundtlig prøve, der tager
udgangspunkt i specialeafhandlingen.

Specialeafhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i en
gruppe. Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå
af 2-4 studerende.

Prøveform

Specialet skal for:
- 1 studerende have et omfang på 100.800-182.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på 122.400-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 141.600-223.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 163.200-244.800 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusive eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med et resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset fra svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på
dansk. Specialet skal endvidere indeholde en formidlende
artikel eller produktion til en bredere offentlighed, f.eks. en
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populærvidenskabelig artikel eller en kronik, hvis omfang er
bestemt af medie og genre. Artiklen skal indeholde en eller flere
centrale pointer fra specialet og være egnet til offentliggørelse..
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse.
Specialer skrevet af en gruppe, skal være individualiseret ved
aflevering, for at en bedømmelse udelukkende på baggrund af
specialeafhandlingen er mulig. Individualiseringen skal være
reel og vise, hvilken studerende, der har hovedansvaret for de
enkelte afsnit. Indledning, konklusion og resumé er omfattet af
fællesansvar.
Den eventuelle mundtlige prøve er en individuel prøve for
studerende, der har udarbejdet specialeafhandlingen alene eller
har anmodet om individuel prøve. Øvrige mundtlige
specialeprøver afholdes som gruppeprøver.
Ved den eventuelle mundtlige prøve tages der udgangspunkt i
hele specialeafhandlingen.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 studerende 30 minutter.
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
specialeafhandlingen og den eventuelle mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i specialet indgår i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: alle
Bedømmelse: 7-trinsskala
Censur: ekstern

Hvis der er flere prøveformer, vælger studienævnet hvert semester,
hvilken prøveform der udbydes.

8. Godkendelse
8.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Kommunikationsfagene den
5. januar 2022
.
Studieordningen og væsentlige ændringer heraf er drøftet med censorformandskab og aftagerpanel.
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8.2 Godkendt af dekan og prodekan
Godkendt af dekan og prodekan for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab den
7. januar 2022
.

8.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
10. januar 2022
.
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