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Denne studieordning er fastsat i henhold til Bekendtgørelse nr. nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og
kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og Roskilde
Universitetets fælles uddannelsesregler af 5. juli 2018 med eventuelle senere ændringer. Studieordningen træder i kraft
pr. 1. september 2021, og gælder for alle studerende.
For studerende optaget før 1. september 2021 – se eventuelle overgangsregler i pkt. 5.2
Studieordningens bestemmelser har virkning for specialekontrakter, som er indgået med henblik på at starte
specialearbejdet den 1. august 2021 eller senere.
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1. Om uddannelsen
1.1 Titel
Uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af 2 fag: Journalistik og Kultur- og
sprogmødestudier Uddannelsen giver den studerende ret til at anvende titlen cand.comm. i Kommunikation med fokus
på Journalistik og Kultur- og sprogmødestudier
Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in Communication Studies in Journalism and Cultural
Encounters

1.2 Uddannelsens formål og kompetenceprofil – faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen § 3 giver uddannelsen den studerende, viden, færdigheder og
kompetencer inden for:
Formålet med kombinationskandidatuddannelsen cand.comm. i Kommunikation med fokus på journalistik og Kulturog sprogmødestudier er at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for Formålet med
kombinationskandidatuddannelsen cand.comm. i journalistik og kultur- og sprogmødestudier er at videreudvikle den
studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for nedenstående lærings-og kompetenceprofil med særligt
henblik på at kvalificere til journalistisk arbejde inden for medie- og kommunikationsområdet.Faget 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
en journalistik på højt niveau, der kombinerer det bedste fra journalistikkens håndværksmæssige traditioner med de
akademiske studiers indsigt, analyse, systematik og helhedstænkning.Uddannelsen skal kvalificere kandidaterne til på
et højt fagligt niveau at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter og samtidig kunne
analysere og reflektere over processen og dens institutionelle og samfundsmæssige vilkår ud fra videnskabelige metoder
og teorier.Faget Kultur- og sprogmødestudier bidrager især med viden om og indsigt i flerkulturelle og flersprogede
samfund samt den samfundsmæssige og politiske betydning af sociale kategoriseringer og identitetskonstruktioner i et
magtperspektiv.
Tilrettelæggelsen sker med særligt henblik på at kvalificere til arbejde inden for
forskellige platforme i såvel digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx dagblade, lokalaviser, magasiner,
radio, tv og netmedier samt selvstændig virksomhed. Uddannelsen kvalificerer især til at arbejde med flere
journalistiske stofområder, der indbefatter problemstillinger i et demokratisk samfund i relation til fx etnicitet,
nationalitet, sprog, køn, religion, klasse eller race.

Viden:
• Viden om journalistens og journalistikkens rolle i et demokratisk samfund, herunder de praktiske vilkår i
medieinstitutionerne og i forholdet til kilderne, mediernes publikum og offentligheden
• Viden om mediehistorie og mediernes institutionelle og markedsmæssige vilkår
• Viden om begreber, teorier og metoder samt praktisk orienteret viden om planlægning og tilrettelæggelse af
kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser
• Viden om journalistiske researchmetoder
• Viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder
• Viden om etiske problemstillinger
• Viden om journalistiske genrer, fortælleformer og sprog i såvel trykte som i elektroniske og digitale medier
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• Viden om mediehistorie med særlig vægt på medier, der anvedes i faglig kommunikation, herunder mediernes
typiske fremstillingsformer og tekniske forudsætninger
• Den studerende opnår viden om en række begivenheder og fænomener, der har påvirket kultur som begreb og
kulturel praksis i Danmark og globalt
• Den studerende opnår viden om forskellige teoretiseringer af kulturbegrebet og analytiske metoder til at forstå
og arbejde med kultur som begreb og praksis.

Færdigheder:
• Mestre det journalistiske håndværk og journalistiske metoder, som gør det muligt at varetage journalistisk
arbejde i journalistiske medier og genrer på professionelt niveau på grundlag af professionsetiske normer
• Udføre journalistisk arbejde kendetegnet ved grundig, dybtgående og reflekteret research ved brug af
relevante metoder
• Målrette sine journalistiske produktioner ud fra viden om og analyse af relevante målgrupper
• Beherske et flydende og korrekt skriftligt dansk tilpasset forskellige målgrupper
• Journalistiske og videnskabelige metoder til opnåelse af den mest sikre og korrekte viden/fakta inden for det
behandlede emne/område
• Kandidaten kan anvende fagets videnskabelige teorier og metoder til selvstændig formulering og kritisk
analyse af problemstillinger relateret til kulturelle forskelle, ligheder og fælleskaber
• Kandidaten kan indsamle, systematisere og kritisk vurdere konkret empiri og viden på tværs af flerkulturelle
og flersproglige kontekster på tværs af sprogskellet engelsk/dansk.

Kompetencer:
• Forstå og på et solidt videnskabeligt grundlag kunne reflektere over journalistens og journalistikkens praksis,
rolle og opgaver i et demokratisk samfund
• Kombinere det journalistiske håndværk med videnskabelig tilgang til medierne og journalistikken
• Overskue, systematisere og kritisk bearbejde store mængder af informationer og data som grundlag for
journalistisk formidling
• Inddrage og anvende relevant viden, metoder og teorier fra det andet fag til løsning af konkrete journalistiske
problemstillinger
• Bedrive troværdig og etisk forsvarlig journalistik ved at være forpligtet på fakta og den mest sikre viden inden
for det givne emne
• Have en eksperimenterende og innovativ tilgang til journalistikken, der gør det muligt at bidrage til
videreudvikling og fornyelse af faget
• På tværs af sprogskellet engelsk/dansk kunne analysere og beskrive konsekvensen af sociale og kulturelle
kategoriseringer og identitetskonstruktioner i et magtperspektiv og prioritere opgave og løsninger i en given
samfundsmæssig og politisk kontekst.

1.3 Sprog
Uddannelsen udbydes på dansk med dele af undervisning og pensum på fremmedsprog.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.
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1.4 Adgangskrav
Fremgår af universitetets hjemmeside.

1.5 Normering og varighed
Uddannelsen er normeret til 180 ECTS og tilrettelagt med henblik på 3 års fuldtidsstudie.

1.6 Studienævn og censorkorps
Uddannelsen hører under Studienævn for Kommunikationsfagene.
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kommunikation, Journalistik og Performance-design.
Uddannelseselementer for Kultur- og sprogmødestudier hører under censorkorpset for Minoritetsstudier og
komparative kulturstudier.

1.7 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under det humanistiske hovedområde.
Uddannelseselementerne for Kultur- og sprogmødestudier hører under det humanistiske hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 1. semester

1. semester
Journalistik
Formål
Semesteret har til formål at udbygge de studerendes journalistiske færdigheder fra bacheloruddannelsen med et
overordnet fokus på at arbejde med en mere selvstændig, kritisk og undersøgende tilgang, hvorved de kan styrke en
kritisk, offentlig debat i samfundet. Derudover skal semestret give en udviklet indsigt i, hvordan de journalistiske,
redaktionelle praksisser udspiller sig i et mediesystem under konstant forandring og forberede de studerende til den
efterfølgende praktik.
Uddannelseselementer
• Valgfrit kursus i undersøgende produktioner (10 ECTS). Der vælges mellem: Undersøgende produktion på tv,
radio eller skrift,
• Teorier om journalistisk praksis (5 ECTS),
• Projekt i journalistik (15 ECTS).

Titel

Undersøgende journalistiske produktioner på radio
(Journalistik)

Oversættelse af titel

Investigative Journalistic Production (radio)

Seneste ændring
Undervisningssprog

1. september 2019
Dansk

Type
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Valgfrit produktionsværksted
ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om centrale problemstillinger i journalistisk research,
når man arbejder med undersøgende produktioner
• Viden om specielle kilder og metoder, der kan give adgang til
svært tilgængelige oplysninger af offentlig relevans
• Viden om centrale problemstillinger i journalistisk research,
når man arbejder med undersøgende produktioner i
radiomediet
• Viden om radiomediets formater, genrer og fortælleformer
samt mediets muligheder og begrænsninger.
• Færdigheder i at anvende metoder, der kan give adgang til
ellers svært tilgængelige oplysninger
• Færdigheder i at planlægge og tilrettelægge undersøgende
produktioner
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at interviewe, speake og klippe et indslag til
radiomediet
• Færdigheder i tilrettelægge undersøgende produktioner i
radiomediet.
• Kompetencer i at ideudvikle, planlægge og tilrettelægge
undersøgende produktioner
• Kompetencer i at arbejde i dybden med problemstillinger og
løsninger i undersøgende journalistik
• Kompetencer til at tage selvstændig og reflekteret stilling til de
foretagne valg og fravalg i research, produktion, genrer og
fortælleformer
• Kompetencer i at vurdere research og indhold i forhold til
radiomediets muligheder og begrænsninger
• Kompetencer i at arbejde i dybden med problemstillinger og
løsninger i undersøgende journalistik til radiomediet.

Overordnet indhold

Kurset introducerer den studerende til forskellige tilgange indenfor den
undersøgende journalistik og forskellige metoder til research og
kildearbejde, fx indsamling af data, sortering, kildekritik og bearbejdning
af større mængder af ofte svært tilgængelig information samt sprog og
genrer.
Kurset giver de studerende mulighed for at arbejde specialiseret og i
dybden med en undersøgende produktion i radiomediet om en valgfri
problematik.
I kurset indgår ansøgning til den obligatoriske praktik.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusmodulet veksler mellem gruppearbejde, øvelser i produktionerne
og klyngebaserede fællesdiskussioner om centrale problemstillinger i
undersøgende produktioner. På kurset arbejder de studerende i grupper
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af 2-3, specialiseret og i dybden med en undersøgende produktioner
målrettet radiomediet om en valgfri problematik.
Øvelsesopgaver kan fx være optagelse, speak, redigering af indslag og/
eller analyse af egenproducerede indslag eller dagsaktuelt indhold fra
andre medier.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. Ved aktiv,
tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter
• Deltagelse i kursets diskussioner og øvelser mv.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en portfolio udarbejdet
af gruppen.
Portfolioen består af:
1) En undersøgende produktion (længde og omfang fastsættes
af den kursusansvarlige)
2) En produktionsplan til den undersøgende produktion.
Produktionsplanen skal være på mindst 9.600 og højst 16.800
tegn inkl. mellemrum
3) En logbog. Logbogen skal være på mindst 9.600 og højst
16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Prøveformer

Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) og et oplæg fra hver af de studerende
på maksimalt 3 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 3 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 40 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Udstyr til fremvisning af
produkt.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.
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Titel

Undersøgende journalistiske produktioner på tv
(Journalistik)

Oversættelse af titel

Investigativee Journalistic Production (Television)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit produktionsværksted

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om centrale problemstillinger i journalistisk research,
når man arbejder med undersøgende produktioner
• Viden om specielle kilder og metoder, der kan give adgang til
svært tilgængelige oplysninger af offentlig relevans
• Viden om centrale problemstillinger i journalistisk research,
når man arbejder med undersøgende produktioner i tv-mediet
• Viden om tv-mediets formater, genrer og fortælleformer samt
mediets muligheder og begrænsninger
• Færdigheder i at anvende metoder, der kan give adgang til
ellers svært tilgængelige oplysninger
• Færdigheder i at planlægge og tilrettelægge undersøgende
produktioner

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at interviewe, speake og klippe et indslag til tvmediet
• Færdigheder i tilrettelægge undersøgende produktioner i tvmediet.
• Kompetencer i at ideudvikle, planlægge og tilrettelægge
undersøgende produktioner
• Kompetencer i at arbejde i dybden med problemstillinger og
løsninger i undersøgende journalistik
• Kompetencer i at tage selvstændig og reflekteret stilling til de
foretagne valg og fravalg i research, produktion, genrer og
fortælleformer
• Kompetencer i at vurdere research og indhold i forhold til tvmediets muligheder og begrænsninger
• Kompetencer i at arbejde i dybden med problemstillinger og
løsninger i undersøgende journalistik til tv-mediet

Overordnet indhold

Kurset introducerer den studerende til forskellige tilgange indenfor den
undersøgende journalistik og forskellige metoder til research og
kildearbejde, fx indsamling af data, sortering, kildekritik og bearbejdning
af større mængder af ofte svært tilgængelig information samt sprog og
genrer.
På kurset arbejder de studerende i grupper af 2-3, specialiseret og i
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dybden med en undersøgende produktion målrettet tv-mediet om en
valgfri problematik.

Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Kursusmodulet veksler mellem gruppearbejde, øvelser i produktionerne
og klyngebaserede fællesdiskussioner om centrale problemstillinger i
undersøgende produktioner.
Øvelsesopgaver kan fx være optagelse, speak, redigering af indslag og/
eller analyse af disse egenproducerede indslag eller dagsaktuelt indhold
fra andre medier.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. Ved aktiv,
tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter
• Deltagelse i kursets diskussioner og øvelser mv.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en portfolio udarbejdet
af gruppen.
Portfolioen består af:
1) En undersøgende produktion (længde og omfang fastsættes
af den kursusansvarlige)
2) En produktionsplan til den undersøgende produktion.
Produktionsplanen skal være på mindst 9.600 og højst 16.800
tegn inkl. mellemrum.
3) En logbog. Logbogen skal være på mindst 9.600 og højst
16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) og et oplæg fra hver af de studerende
på maksimalt 3 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 3 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 40 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Udstyr til fremvisning af
produkt.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Undersøgende journalistiske produktioner på skrift
(Journalistik)

Oversættelse af titel

Investigative Journalistic Production (magazines and newspapers)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit produktionsværksted

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om centrale problemstillinger i journalistisk research,
når man arbejder med undersøgende produktioner
• Viden om specielle kilder og metoder, der kan give adgang til
svært tilgængelige oplysninger af offentlig relevans
• Viden om centrale problemstillinger i journalistisk research,
når man arbejder med undersøgende produktioner i
skriftmediet
• Viden om skriftmediets formater, genrer og fortælleformer
samt mediets muligheder og begrænsninger
• Færdigheder i at anvende metoder, der kan give adgang til
ellers svært tilgængelige oplysninger

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at planlægge og tilrettelægge undersøgende
produktioner
• Færdigheder i at interviewe, planlægge og tilrettelægge
undersøgende produktioner på skrift
• Færdigheder i at skrive et målrettet sprog i forhold til det
valgte medie og den valgte genre.
• Kompetencer i at ideudvikle, planlægge og tilrettelægge
undersøgende produktioner
• Kompetencer i at arbejde i dybden med problemstillinger og
løsninger i undersøgende journalistik
• Kompetencer i at tage selvstændig og reflekteret stilling til de
foretagne valg og fravalg i research, produktion, genrer og
fortælleformer
• Kompetencer i at vurdere research og indhold i forhold til skrift
mediets muligheder og begrænsninger
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• Kompetencer i at arbejde i dybden med problemstillinger og
løsninger i undersøgende journalistik til skriftmediet.

Overordnet indhold

Kurset introducerer den studerende til forskellige tilgange indenfor den
undersøgende journalistik og forskellige metoder til research og
kildearbejde, fx indsamling af data, sortering, kildekritik og bearbejdning
af større mængder af ofte svært tilgængelig information samt sprog og
genrer.
Kurset giver endvidere de studerende mulighed for at arbejde
specialiseret og i dybden med en undersøgende produktion i skriftmediet
om en valgfri problematik.
I kurset indgår ansøgning til den obligatoriske praktik.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursusmodulet veksler mellem gruppearbejde, øvelser i produktionerne
og klyngebaserede fællesdiskussioner om centrale problemstillinger i
undersøgende produktioner. På kurset arbejder de studerende i grupper
af 2-3, specialiseret og i dybden med undersøgende produktioner på
skrift om en valgfri problematik.
Øvelsesopgaver kan fx være relateret til journalistisk sprog, genrer og
digitale fortællinger.

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. Ved aktiv,
tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter
• Deltagelse i kursets diskussioner og øvelser mv.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en portfolio udarbejdet
af gruppen.

Prøveformer

Portfolioen består af:
1) En undersøgende produktion (længde og omfang fastsættes
af den kursusansvarlige).
2) En produktionsplan til den undersøgende produktion.
Produktionsplanen skal være på mindst 9.600 og højst 16.800
tegn inkl. mellemrum.
3) En logbog. Logbogen skal være på mindst 9.600 og højst
16.800 tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt(er) og et oplæg fra hver af de studerende
på maksimalt 3 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 3 studerende.
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Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 30 minutter.
Ved 3 eksaminander 40 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlig prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Udstyr til fremvisning af
produkt.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Teorier om journalistisk praksis

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om nyhedsinstitutionens og mediebranchens kritiske
funktion, placering og opgaver i et demokratisk samfund
• Viden om institutionelle vilkår for journalisters praksis i
redaktionelle miljøer
• Viden om mediernes konkurrencesituations indflydelse på
journalistisk praksis
• Viden om journalistiske værdier, rutiner og roller, journalistisk
selvforståelse, publikumsforståelser og –relationer og
journalistik i forandring.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at vurdere forskellige mediers
eksistensberettigelse, selvforståelse, forretningsmodel og
målgruppe
• Færdigheder i at målrette ideer til specifikke medier
• Færdigheder i forhold til at kunne anvende forskellige
teoretiske begreber og modeller til at beskrive, forstå og
analysere journalistisk praksis
• Færdigheder i forhold til at kunne anvende forskellige
teoretiske begreber og modeller til at beskrive, forstå og
analysere journalistisk professionskultur.
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• Kompetencer i at forstå og analysere den journalistiske
arbejdsproces i et redaktionelt miljø og bruge denne indsigt til
at foretage hensigtsmæssige faglige valg i den journalistiske
arbejdsproces
• Kompetencer i at forstå forskellige mediers forskellige roller og
funktioner.

Overordnet indhold

Via teoretiske begreber giver kurset de studerende redskaber til at
reflektere over egne erfaringer fra redaktionelle praksisser, til at
analysere journalistisk praksis og forberede dem til at have en kritisk og
analytisk tilgang til deres kommende praksis i journalistikken.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset veksler mellem forelæsninger øvelserog medieprojekt.
Medieprojektet er et virksomhedsbesøg på en mediearbejdsplads på 14
dage.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. Ved aktiv,
tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 pct. deltagelse i kursets studieaktiviteter
• Deltagelse i kursets diskussioner og øvelser mv.
Hvis den studerende ikke opfylder kravet om aktiv, tilfredsstillende og
regelmæssig deltagelse, er omprøven en skriftligt prøve i form af et essay.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Omfang af essay beregnes med 9.600 antal tegn inkl. mellemrum per
fraværsdag udover de tilladte 20 pct. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke
overholder omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Medieprojektet er frivilligt og tæller ikke med i de 80 procent.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 14.400 og
maksimum 19.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.
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Titel

Projekt i journalistiske produktionsbetingelser
(Journalistik)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om centrale teorier fra journalistik og medieforskning
• Viden om centrale vilkår for journalistisk praksis, redaktionelle
processer, normer og arbejdsrutiner
• Viden om mediebranchens virke og placering i et demokratisk
samfund.
• Færdigheder i at kunne lokalisere relevante journalistikfaglige
problematikker i forhold til journalistikken som en
samfundsmæssig institution
• Færdigheder i at kunne udvælge, begrunde og anvende
relevante videnskabelige teorier og metoder i forhold til en
faglig problemstilling
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne analysere og diskutere indhentet
empiri i forhold til såvel den journalistikfaglige problematik
som fagets centrale teorier.
• Kompetencer i at udarbejde et akademisk projekt på baggrund
af en selvvalgt journalistikfaglig problemstilling
• Kompetencer i at analysere relevante problemstillinger i den
journalistiske praksis, herunder redegøre for forskellen mellem
en videnskabelig og en journalistisk tilgang
• Kompetencer i at kombinere relevant empiri, metode, teori og
operationalisere elementerne i en videnskabelig analyse
• Kompetence til at reflektere over egen læreproces og
læringsudbytte i forhold til læringsmålene for modulet.

Overordnet indhold

I projektet arbejder de studerende i grupper med en selvvalgt
problemstilling vedrørende journalistisk praksis og normer,
redaktionelle forhold, mediebranchens vilkår eller nyhedsinsitutionens
relationer til samfund og politik.

Undervisnings- og arbejdsform

Gruppebaseret projektskrivning

Prøveformer

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
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projektrapport. I prøven indgår individuelle oplæg inden for et
selvvalgt emne, der er relevant for problematikken belyst i
projektrapporten. Hvert individuelt oplæg har en varighed på
op til 3 min. De individuelle oplæg efterfølges af en samtale
mellem de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i
projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 4-6 studerende.
Projektrapporten skal for:
- 4 studerende have et omfang på 72.000-86.400 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 86.400-96.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 96.000-108.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

2.2 2. & 3. semester praktik

2. og 3. semester
Journalistik
Formål
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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.
Uddannelseselementer
• Journalistisk projektorienteret praktikforløb (60 ECTS)

Titel

Journalistisk projektorienteret praktikforløb
(Journalistik)

Seneste ændring

1.september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk projektorienteret praktikforløb

ECTS-normering

60 ECTS

• Viden om medievirksomheders redaktionelle arbejdsgange,
rutiner, virksomhedskultur og normer
• Viden om medievirksomheders institutionelle,
konkurrencemæssige og samfundsmæssige vilkår
• Viden om, hvordan fagets teorier, begreber og metoder kan
bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre den
journalistiske praksis.
• Færdigheder i at planlægge, overskue og mestre den
journalistiske arbejdsproces i praksis
• Færdigheder i udøvelse af praktiske journalistiske færdigheder
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at reflektere over praksis og træffe
hensigtsmæssige valg i den daglige arbejdsproces.
• Kompetencer til at indgå i et kollegialt samarbejde på en
medievirksomhed
• Kompetence til at arbejde selvstændigt med ideudvikling
• Kompetencer til at reflektere over egen journalistisk praksis ud
fra relevante teorier og begreber med henblik på at kunne
reflektere over og opstille alternativer til eksisterede normer og
praksis
• Kompetence til at etablere, vedligeholde og arbejde
professionelt med relevante kildenetværk.

Overordnet indhold

I kandidatuddannelsen indgår 12 måneders obligatorisk praktik på en
eller flere medievirksomheder, der er godkendt som praktikplads af det
centrale praktikudvalg for de tre journalistuddannelser. 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.

Undervisnings- og arbejdsform
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Praktikophold, hvor den studerende tilknyttes en vejleder i den valgte
medievirksomhed og en praktikkoordinator på universitetet.
Højst 6 måneder af praktikken kan tages i udlandet.
Praktikprojektportfolien består af:
• Op til 4 refleksionsopgaver, der hver skal have et omfang på
minimum 2.400 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang
på maksimalt 9.600 tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag. Opgaven
stilles af underviser. De nærmere krav til opgavens indhold
fremgår af study.ruc.dk ved praktiktidens start.
• En praktikrapport på mellem 28.800 og 36.000. inkl.
mellemrum, ekskl. bilag, Rapporten indeholder den
studerendes refleksioner over det samlede praktikforløb samt
en udvalgt problemstilling, der belyses analytisk ud fra
akademisk litteratur.

Forudsætning for deltagelse

1. semester på Journalistik skal være bestået, før praktikken kan
påbegyndes.

Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. Ved aktiv, til
fredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås:
• Mindst 80 pct. deltagelse i praktikseminarerne
• Deltagelse i praktikseminarernes diskussion og øvelser mv.
Hvis den studerende ikke opfylder forudsætningskravet stilles en
erstatningsopgave af vejleder, som skal afleveres og godkendes inden den
studerende kan tilmelde sig. Erstatningsopgaven består at 1-4
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
refleksionsnotater og et essay der skal have et omfang på minimum
2.400 tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på maksimalt 9.600
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre illustrationer, men
eksklusiv eventuelle bilag. Opgaver, der ikke overholder
omfangskravene, afvises fra bedømmelse og der er anvendt et
eksamensforsøg. Den studerende skal diskutere mindst to tekster fra
litteraturen fra praktikseminarerne.

Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af praktikprojektportfolio. Ved
eksamen tages der udgangspunkt i den studerendes
praktikprojektportfolio og eventuelle bilag afleveret samtidig
med praktikprojektportfolioen.
Prøveformer

Prøven starter med et oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i praktikprojektportfolioen.
Oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op til 3 min.
Oplægget efterfølges af en samtale mellem den studerende og
bedømmerne med udgangspunkt i praktikprojektportfolioen.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
praktikprojektportfolioens fagområde(r).
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Praktikprojektportfolioen består af 3 til 5 produkter, som helt
eller delvist udarbejdes under praktikforløbet. Portfolioens
delprodukter samt anbefalet omfang for de enkelte dele er
beskrevet under 'Undervisnings- og arbejdsform'.
Praktikprojektportfolioen skal være på 28.800-50.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til vejleder med henblik på feedback
erstatter ikke den samlede aflevering.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
praktikprojektportfolioen og den mundtlige præstation.
Stave- og formuleringsevnen i praktikprojektportfolioen indgår
i bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Ingen.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

2.3 4. semester

4. semester
Kultur- og sprogmødestudier
Formål
Semesteret har til formål at give de studerende indblik i og færdigheder i at analysere centrale begivenheder og arenaer,
hvor Kultur- og sprogmøder har haft og stadig har afgørende indflydelse på kulturelle, sociale og politiske forhold. De
studerende opnår desuden en avanceret forståelse for de teoridannelser, metoder og rationaler, der anvendes i
udforskningen af sådanne begivenheder.
Uddannelseselementer
• A. Kulturmøder og -teorier i tid, sted og rum (10 ECTS)
• E. Kulturmøder og forskelle (5 ECTS) eller C. Current theme and research in Cultural Encounters (5 ECTS)
• Projekt (15 ECTS)

Titel

A. Kulturmøder og -teorier i tid, sted og rum

Oversættelse af titel

A. Cultural Encounters and Theories, Situated in Time, Place and Space

Seneste ændring

1. september 2020
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Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Nuanceret viden om teorier, der forholder sig til begivenheder
og fænomener, der er centrale for Kultur- og
Sprogmødestudier.
• Forståelse af, hvordan forskellige opfattelser af tid, sted og rum
indgår i teorier, såvel som i kulturelle og sociale praksisser.
• Viden om diverse kritiske vestlige og ikke-vestlige teoretiske
perspektiver, og hvordan disse relaterer til magt, politik og
kultur i det globale nord og syd.
• Viden om, hvordan teoretiske diskussioner fører til en dybere
forståelse af modernitet, patriarkat, kolonialisme,
imperialisme, racisme og kapitalisme – og deres lokale
forankring.
• Identificere, hvordan akademiske tekster forholder sig til
centrale begivenheder, fænomener og spørgsmål inden for
Kultur- og Sprogmødestudiers genstandsfelt.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Identificere og analysere kulturmøder fra forskellige
udgangspunkter i tid, sted og rum.
• Identificere og analysere, hvordan forskellige teorier opererer i
og påvirker sociale og kulturelle magtrelationer og
diskussioner.
• Identificere, analysere og diskutere forskellige tilgange til
videnskabelig gyldighed, epistemologi, ontologi, ideologi og
agens.
• Udføre nuancerede analyser og undersøgelser af forskellige
udlægninger af globaliseringsprocesser i tid, sted og rum.
• Situere analyser og projekter, der omhandler aspekter af
globaliserings-/lokaliseringsprocesser indenfor syd-nord
relationer.
• Kompetence i at udføre teoretisk forankrede kritiske studier af
kulturelle, sociale og lingvistiske problemer.
• Kompetence i at reflektere over egen praksis i forhold til
magtrelationer, kulturel forskellighed og socio-historisk
situerethed.

Overordnet indhold

Kurset beskæftiger sig med Kultur- og sprogmødestudiers kerneviden.
De studerende præsenteres for et udvalg af sociale og kulturelle
fænomener og begivenheder, der sættes i spil over for fremherskende
teorikomplekser inden for Kultur- og sprogmødestudier. Disse
inkluderer kolonialisme, post-kolonialitet; frivillige og tvungne
migrationer; slaveri og andre institutionaliserede undertrykkelser af
specifikke sociale og kulturelle grupper; frihedsbevægelser; forskellige
former for liberalisme og andre økonomiske ideologier; oplysningstidens
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arv. De studerende præsenteres for forskellige teoretiske tilgange som
udfordrer og/eller reviderer klassiske metodologiske, teoretiske,
epistemologiske og ontologiske spørgsmål. Centralt står spørgsmål om
magt og epistemologi, kolonial arv og afkoloniseringsprocesser i forhold
til viden, magt og social forandring, samt social, historisk og kulturel
situerethed i relation til viden og forandring.

Arbejdsformen lægger vægt på at den studerende selv tager ansvar for
forberedelse og aktiv deltagelse på de enkelte kursusgange.
Undervisningen tager form som både forelæsning og diskussioner af de
udvalgte tekster og problemstillinger. Evt. andre former vil blive
annonceret af kursusansvarlige ved kursets start.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset afsluttes med mundtlig eksamen på grundlag af en synopsis. Den
studerende skriver en synopsis, der demonstrerer den studerendes evne
til at analysere et givent relevant emne, præsentere og anvende udvalgte
diskussioner fra kurset. En synopsis skal forstås som et skriftligt
materiale,der indeholder en beskrivelse af emnet og præsenterer et
problem i relation til emneområdet; en redegørelse for metodologisk og
teoretisk tilgang; en disposition over de pointer, som den studerende
planlægger at fremlægge under den mundtlige eksamen. Synopsen skal
forsynes med en litteraturliste. Derudover kan der vedhæftes
kildemateriale som appendiks. Litteratur og kildemateriale udvælges af
den studerende og anvendes analytisk under den mundtlige
eksamensfremstilling. Materialet skal være relevant for det valgte emne
og kildematerialet kan være af enhver genre (akademiske eller ikkeakademiske tekster, inklusiv litterære tekster, billeder, videoer, uddrag
fra forskellige medier).

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på en synopsis.
Den studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 19.200
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 30 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
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Titel

E. Kulturmøder og forskelle

Oversættelse af titel

E. Cultural encounters and differences

Seneste ændring

1. september 2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus (på KOS som fag1) / Valgkursus (på KOS som fag 2)

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om, hvordan kulturelle og/eller sproglige forskelle
skabes, genskabes og ændres i konkrete møder og om disse
møders relation til samfundsmæssige kontekster eller
domæner (fx institutioner, organisationer, medier,
arbejdsmarked, urbane områder).
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i, på et nuanceret grundlag, at identificere
problemstillinger og udpege analytiske rammer, der er
relevante for forståelsen af et specifikt møde og de(t)
domæne(r), mødet er relateret til.
• Kompetence i selvstændigt at vurdere hvordan og med hvilke
resultater en analyse af et givet (kultur)møde kan udformes.

Overordnet indhold

I dette studieelement er udgangspunktet empirisk i den forstand, at
kursets omdrejningspunkt er konkrete møder, der involverer kultur- og/
eller sprogforskelle. Disse møder kan være hverdagslige interaktioner fx i
byens rum, eller de kan være mere eksplicit rammesatte af for eksempel
organisationer eller institutioner. Fælles for dem er, at kulturelle og/eller
sproglige forskelle gøres eller bliver relevante for deres forløb, og at de
finder sted i en kontekst – et domæne. Domæner kan fx være
institutioner (uddannelsesmæssige, religiøse, politiske, offentlige, evt.
flersprogede, etc.), organisationer, medier, urbane rum og
arbejdsmarked. Målet med studieelementet er, at indkredse forskellige
analytiske tilgange til forståelsen af (kultur)møder. Dette indebærer dels
et fokus på selve mødet og dettes relation til specifikke domæner og dels
et fokus på, hvordan forskellige teorier og metoder indebærer forskellige
analytiske vægtninger og resultater.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningen tager form som både forelæsning og diskussioner af de
udvalgte tekster og problemstillinger. Evt. andre former vil blive
annonceret af kursusansvarlige ved kursets start.

Prøveform 1
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Prøveformer
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, felt-
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ekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 75 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i et gruppeoplæg
(mundtlig).
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Omprøve 1
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 60 timer. Andre prøver kan derfor
forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Prøveform 2
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 75 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere og få godkendt en
opgaver (i grupper).
- Den studerende skal i forløbet deltage i en feedback-session.
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Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Omprøve 2
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 14 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 60 timer. Andre prøver kan derfor
forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Title

C. Current theme and research in Cultural Encounters

Amended

1 September 2020

Teaching language

English

Type of activity

Elective course

ECTS-rating

5 ECTS

• In-depth knowledge and understanding of a current topic in
the field of Cultural Encounters.
• In-depth knowledge and understanding of theoretical and
methodological approaches and research questions related to
this topic.

Learning outcomes and assessment criteria

• In-depth knowledge and understanding of the interest of
society and research in the selected topic.
• Understand and analyse current topics within the field of
Cultural Encounters, possibly across language divides between
source and teaching languages.
• Select and present relevant methodologies and theories to
understand and analyse these topics.
• Apply and evaluate analytical perspectives that are relevant
within a given field.
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• Situate the choice of method and theory in relation to a
selected context.

Overall content

This course introduces students to a current topic in Cultural
Encounters. Particular attention is given to research areas that are
current and characterised by negotiation between different positions.
The course will focus on how to identify and understand recent
knowledge and understanding of the topic as well as the theoretical and
methodological questions raised in the work on the selected topic.

Teaching and working methods

The teaching takes the form of both lectures and discussions of the
selected texts and problems. Any other forms will be announced by the
lecturer at the start of the course.

Type of exam 1
The course is passed through active, regular attendence and
satisfactory participation.
Active participation is defined as:
The student must participate in course related activities (e.g.
workshops, seminars, field excursions, process study groups,
working conferences, supervision groups, feedback sessions).
Regular attendance is defined as:
- The student must be present for minimum 75 percent of the
lessons.
Satisfactory active participation is defined as:
- The student must during the course hand in one written group
assignment.
- The student must during the course participate in one
feedback-session.
Type of exam

Assessment: Pass/Fail.

Type of exam 2
The course is passed through active, regular attendance and
satisfactory participation.
Active participation is defined as:
The student must participate in course related activities (e.g.
workshops, seminars, field excursions, process study groups,
working conferences, supervision groups, feedback sessions).
Regular attendance is defined as:
- The student must be present for minimum 75 percent of the
lessons.
Satisfactory active participation is defined as:
- The student must during the course participate in one group
presentation (oral).
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Assessment: Pass/Fail.

Reexam 2
Individual written take-home assignment in a research question
of own choice approved by the lecturer.
The character limit of the assignment is: 9,600-14400
characters, including spaces.
The character limit includes the cover, table of contents,
bibliography, figures and other illustrations, but exclude any
appendices.
The duration of the take-home assignment is 14 days and may
include weekends and public holidays.
The estimated work effort is 60 hours. Other exams may
therefore be scheduled simultaneously.
Assessment: Pass/Fail.

Titel

Projekt

Oversættelse af titel

Project work

Seneste ændring

1. september 2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Indgående og nuanceret kendskab til og viden om et kultur- og
sprogmødefagligt problem, herunder relevante aktørers
tilgange til problemet.
• Indgående og nuanceret kendskab til og viden om forskellige
positioner inden for forskningsfelter af relevans for det
adresserede tema og problem.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Indgående og nuanceret viden om forskellige metodologiske og
teo-retiske tilgange af relevans for projektets tema og problem.
• Færdigheder i at formulere og analysere et komplekst problem
indenfor feltet kultur- og sprogmødestudier på baggrund af
relevant forskning
• Færdigheder i at udvælge, anvende, begrunde og kritisk
reflektere over de teorier og metodologier der anvendes i et
kultur- og sprogmødefagligt projekt.
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• Færdigheder i at bearbejde og formidle projektets specifikke
problem og valg af teori og metodologi til fagfæller
• I forlængelse af tidligere opnåede projektkompetencer, vil den
studerende opnå kompetence i at relatere den valgte
projektstrategi og de valgte metodologier til lignende eller
andre typer af projektarbejde, som den studerende tidligere har
arbejdet med eller som evt. bruges på forskellige, relevante
arbejdspladser.
• Kompetence i at organisere og tage ansvar for
problemorienteret projektarbejde indenfor feltet kultur- og
sprogmødestudier i sam-arbejde med medstuderende og
vejledere.
• Kompetence i at identificere og formidle komplekse problemer
og analyser til akademiske fagfæller og evt. eksterne parter med
interesse for emnet.

Overordnet indhold

I forlængelse af tidligere opnåede kompetencer i problembaseret
projektarbejde, skal de studerende lære at begrunde deres valg af
argumentation, metodologi og teoretiske positionering på et mere
nuanceret niveau.

Arbejdsformen lægger vægt på at understøtte de studerendes status som
frie kritiske intellektuelle, der selv tager ansvar for at søge og finde
relevante kilder, teorier, metoder og evt. dataindsamling til deres
projekt, samt for at planlægge og styre projektprocessen.

Undervisnings- og arbejdsform

Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog
end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at
formidle faglig viden på tværs af sprogskellet, såfremt der er opnået
accept herom fra vejleder og uddannelsesstudieleder ved
gruppedannelsen. Eksamenssproget er som udgangspunkt det samme
som projektsproget. Sprogvalget godkendes under hensyntagen til, om
der er en intern medbedømmer til rådighed for at bedømme projektet på
det valgte sprog.
Projekter skrevet på dansk har abstracts på engelsk. Projekter skrevet på
engelsk har abstracts på dansk eller et andet hovedsprog efter aftale med
vejlederen.
Det er muligt for kandidatstuderende på Kultur- og Sprogmødestudier at
skrive projekt sammen med kandidatstuderende på Cultural Encounters.
Det valgte projektsprog skal godkendes af den fælles vejleder.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert
individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op
til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem
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de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt eventuelt supplerende materiale og den
enkelte studerendes mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 60.000 og maksimum 86.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 105.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 124.800
antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 122.400 og maksimum 146.400
antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 141.600 og maksimum 168.000
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.4 5. semester

5. semester
Journalistik og Kultur- og sprogmødestudier
Formål
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Semesteret har til formål at give de studerende mulighed for at fordybe sig og specialisere sig i et selvvalgt
produktionsforløb, hvor de kombinerer erfaringer fra praktikperioden (alternativt medieprojektet)med teoretiske og
analytiske problemstillinger fra faget. Endvidere giver semesteret en introduktion til de centrale videnskabelige metoder
inden for journalistikforskning.Semesteret giver også den studerende viden om og færdigheder og kompetencer til at
arbejde med kulturmødefaglige problemstillinger på et avanceret niveau inden for et udvalg af specialiserede områder.
Der lægges vægt på en dybere eller bredere behandling af begreber, teorier og metoder, samt videreudvikling af
analytiske og praktiske færdigheder der sigter mod tilegnelse, analyse og formidling af kultur- og sprogmødefaglig viden
til relevante målgrupper.
Uddannelseselementer
Journalistik
• Journalistisk specialisering og innovation (10 ECTS)
• Videnskabelige metoder i journalistikforskning (5 ECTS)
Kultur- og sprogmødestudier
• Dybdeprojekt (15 ECTS)

Titel

Journalistisk specialisering og innovation
(Journalistik)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Kursus med journalistisk produktion inden for valgfrit journalistisk felt.

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden om udviklingen og status inden for det selvvalgte
specialiserede journalistiske felt
• Viden om begrænsninger og forhindringer for en udvikling af
det valgte journalistiske felt, fx praksisbetingelser og/eller
institutionelle normer
• Viden om innovation og ideudvikling inden for det
journalistiske felt
• Viden om muligheder for at arbejde som specialiseret
journalist i samtidens mediemarked.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at kunne fordybe sig i og udføre en selvvalgt
journalistisk produktion af innovativ karakter
• Færdigheder i at ideudvikle, planlægge og udføre journalistiske
produktioner som alternativ til eksisterende praksis
• Færdigheder i at kunne se alternative muligheder i det
journalistiske mediemarked
• Beherske et flydende og korrekt skriftligt dansk tilpasset
forskellige målgrupper.
• Kompetence til at identificere, beskrive og vurdere
begrænsninger i den journalistiske praksis
• Kompetence til med afsæt i eksisterende normer, rutiner og
praksisbetingelser at videreudvikle journalistikken
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• Kompetencer til at kunne navigere i et fremtidigt journalistisk
arbejdsmarked i forandring.

Overordnet indhold

Kurset knytter sig til de studerendes erfaringer og refleksioner fra den
obligatoriske praktik og giver dem mulighed for at fordybe sig i en
selvvalgt journalistisk produktion, hvor de får mulighed for at
specialisere sig inden for et journalistisk felt, fx en genre, en medietype,
en platform,et stofområde eller en arbejdsform.
Hvis den studerende ikke har gennemført praktikken, knyttes erfaringer
og refleksioner til de kurser og mediebesøg, som er gennemført på
uddannelsen.
Udgangspunktet er, at produktionen skal tage afsæt i en eller flere
institutionelle begrænsninger, som den studerende har oplevet i sin
praktikperiode, fx begrænsninger i form af tidspres, etablerede normer,
arbejdsrutiner, praksisbetingelser eller konkurrencemæssige vilkår.
Produktionen skal derfor være kendetegnet ved at forsøge at bryde med
disse begrænsninger og videreudvikle feltet, fx ved at gå i dybden, være
innovativ og/eller forholde sig eksperimenterende i forhold til herskende
normer inden for feltet.
Endvidere udarbejdes en produktionsplan, hvor der redegøres for
overvejelser over produktionen.

På baggrund af en indledende diskussion i plenum blandt de studerende
fastsættes et antal tematisk baserede klynger, hvortil der knyttes et antal
fælles kursusgange om temarelevante problematikker og diskussioner
om fælles udfordringer i arbejdsprocessen. Desuden vil der være
tilknyttet vejledning til de studerendes journalistiske produktionsforløb i
grupper af 2-4 studerende.
Den studerende skal i løbet af kurset aflevere portfolio, der indeholder:
Undervisnings- og arbejdsform

i- Journalistisk produktion fx en artikelserie, et antal tv- eller
radioindslag, multimedieprodukt, udkast til en dummy eller et
journalistisk koncept på baggrund af godkendt produktionsplan
• En produktionsplan
• En metoderapport med refleksioner over produktionen/
konceptet
I løbet kurset skal den studerende deltagei en éndags opgavekonference
med visuelle præsentationer af produktioner.

Forudsætning for deltagelse

Bestået praktik (eller søgt praktikplads)

Prøveform
Mundtlig prøve (individuel eller gruppe) med udgangspunkt i
en portfolio (bestående af 3-5 delprodukter) (det skriftlige
produkt).
Prøveformer
Udgangspunktet for den mundtlige prøve er det skriftlige
produkt og prøven foregår som en dialog med afsæt i et
mundtligt oplæg fra de studerende.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
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Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-4
studerende.
Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
- 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.
- 4 studerende have et omfang på 19.200-67.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 1 eksaminand 20 minutter.
Ved 2 eksaminander 20 minutter.
Ved 3 eksaminander 20 minutter.
Ved 4 eksaminander 20 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..
Tilladte hjælpemidler til prøven: Udstyr til fremvisning af
produkt.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Videnskabelige metoder i journalistikforskning
(Journalistik)

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om centrale videnskabelige metoder i
journalistikforskning
• Viden om videnskabeligt projektdesign og sammenhæng
mellem problemfelt, metode, empiri, teori og analyse
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• Viden om, hvordan relevant metodelitteratur inddrages i forskningsprocessen.
• Færdigheder i at kunne formulere en journalistikfaglig
problemstilling
• Færdigheder i at kunne skitsere et projektdesign
• Færdigheder i at kunne udvælge relevante videnskabelige
metoder i forhold til problemformulering og projektdesign
• Beherske et flydende og korrekt skriftligt dansk tilpasset
forskellige målgrupper.
• Kompetencer i at lokalisere relevante journalistikfaglige problemstillinger i et forskningsperspektiv
• Kompetencer i at kunne overskue og selvstændigt udføre et
projektdesign
• Kompetencer i at kunne udvælge relevante metoder og
begrunde dem i forhold til projektdesign.

Overordnet indhold

Kurset gennemgår de centrale metodiske retninger inden for
journalistik- og medieforskning. Kurset omfatter dels kvantitative
metoder til indsamling og systematisering af større datamængder og dels
kvalitative metoder, fx observation, fokusgruppeintervews og
tekstanalyse.
Endvidere arbejdes der med projektdesign og diskussioner af
sammenhænge mellem problemfelt, metoder, empiri og teori.

Undervisnings- og arbejdsform

Kursus med kombination af forelæsninger og øvelser.

Prøveform
Gruppebaseret skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven kan udarbejdes i en gruppe på op til 4
studerende.
Hjemmeopgaven skal være individualiseret.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal for:
- 2 studerende have et omfang på minimum 14.400 og
maksimum 19.200 antal tegn inkl. mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på minimum 16.800 og
maksimum 21.600 antal tegn inkl. mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på minimum 19.200 og
maksimum 24.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 7 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Den normerede arbejdstid er 7 dage. Andre prøver kan derfor
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forekomme inden for hjemmeopgavens varighed.
Opgaven skal dokumentere, at den studerende besidder en
sikker beherskelse af det danske skriftsprog, herunder
grammatik og sproglig korrekthed.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Dybdeprojekt

Oversættelse af titel

In-depht project work

Seneste ændring

1. september 2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Indgående og nuanceret kendskab til og viden om et kultur- og
sprogmødefagligt problem, herunder relevante aktørers
tilgange til problemet.
• Indgående og nuanceret kendskab til og viden om forskellige
positioner inden for forskningsfelter af relevans for det
adresserede tema og problem.
• Indgående og nuanceret viden om forskellige metodologiske og
teoretiske tilgange af relevans for projektets tema og problem.
• Færdigheder i at formulere og analysere et komplekst problem
indenfor feltet kultur- og sprogmødestudier på baggrund af
relevant forskning
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at udvælge, anvende, begrunde og kritisk
reflektere over de teorier og metodologier der anvendes i et
kultur- og sprogmødefagligt projekt.
• Færdigheder i at bearbejde og formidle projektets specifikke
problem og valg af teori og metodologi til fagfæller
• I forlængelse af tidligere opnåede projektkompetencer, vil den
studerende opnå kompetence i at relatere den valgte
projektstrategi og de valgte metodologier til lignende eller
andre typer af projektarbejde, som den studerende tidligere har
arbejdet med eller som evt. bruges på forskellige, relevante
arbejdspladser.
• Kompetence i at organisere og tage ansvar for
problemorienteret projektarbejde indenfor feltet kultur- og
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sprogmødestudier i samarbejde med medstuderende og
vejledere.
• Kompetence i at identificere og formidle komplekse problemer
og analyser til akademiske fagfæller og evt. eksterne parter med
interesse for emnet.

Overordnet indhold

I forlængelse af tidligere opnåede kompetencer i problembaseret
projektarbejde, skal de studerende lære at begrunde deres valg af
argumentation, metodologi og teoretiske positionering på et mere
nuanceret niveau.

Arbejdsformen lægger vægt på at understøtte de studerendes status som
frie kritiske intellektuelle, der selv tager ansvar for at søge og finde
relevante kilder, teorier, metoder og evt. dataindsamling til deres
projekt, samt for at planlægge og styre projektprocessen.
Den studerende forventes at placere den opnåede akademiske viden,
færdigheder og kompetencer i relation til læring opnået gennem
studieaktiviteter på det forudgående semester på Kultur- og
sprogmødestudier.

Undervisnings- og arbejdsform

Studerende kan vælge at formulere projektrapporten på et andet sprog
end undervisningssproget for at demonstrere kompetencen til at
formidle faglig viden på tværs af sprogskellet, såfremt der er opnået
accept herom fra vejleder og uddannelsesstudieleder ved
gruppedannelsen. Eksamenssproget er som udgangspunkt det samme
som projektsproget. Sprogvalget godkendes under hensyntagen til, om
der er en intern medbedømmer til rådighed for at bedømme projektet på
det valgte sprog. Projekter skrevet på dansk har abstracts på engelsk.
Projekter skrevet på engelsk har abstracts på dansk eller et andet
hovedsprog efter aftale med vejlederen.
Det er muligt for kandidatstuderende på Kultur- og Sprogmødestudier at
skrive projekt sammen med kandidatstuderende på Cultural Encounters.
Det valgte projektsprog skal godkendes af den fælles vejleder.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.

Prøveformer

Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt eventuelt supplerende materiale. I prøven
indgår individuelle oplæg inden for et selvvalgt emne, der er
relevant for problematikken belyst i projektrapporten. Hvert
individuelt oplæg inkl. spørgsmål hertil har en varighed på op
til 5 min. De individuelle oplæg efterfølges af en dialog mellem
de studerende og bedømmerne med udgangspunkt i projektet.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapportens faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt eventuelt supplerende materiale og den
enkelte studerendes mundtlige præstation.
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Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 60.000 og maksimum 86.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 81.600 og maksimum 105.600 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 100.800 og maksimum 124.800
antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 122.400 og maksimum 146.400
antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 141.600 og maksimum 168.000
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Powerpoint præsentation
eller tilsvarende samt noter til oplæg/præsentation
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.5 6. semester - specialet

• Speciale (30 ECTS)

Titel

Speciale

Oversættelse af titel

Master's Thesis

Seneste ændring

1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type
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Speciale
ECTS-normering

30 ECTS

• Forskningsbaseret viden inden for udvalgte fagområder og
forståelse af og refleksion over egen specialeundersøgelses
placering i det faglig felt.
• Viden om den akademiske genre og den akademiske målgruppe
som specialet henvender sig til.
• Færdigheder i at anvende og mestre videnskabelige teorier og
metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant
problemstilling.
• Færdigheder i at identificere videnskabelige problemstillinger.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere,
argumentere, reflektere og vurdere på et
videnskabeligtgrundlag.
• Færdigheder i at forholde sig kritisk til og vælge videnskabelige
kilder, litteratur, teori og metoder.
• Færdigheder i at diskutere og indgå i en faglig argumentation.
• Færdigheder i at skrive i overensstemmelse med akademiske
tekstnormer og med henblik på en akademiskmålgruppe.
• Kompetencer i selvstændigt at kunne igangsætte, styre og
gennemføre en længerevarende akademiskundersøgelses- og
skriveproces.
• Kompetencer i at identificere og tage ansvar for egen faglige og
skriftsproglige udvikling og specialisering.

Overordnet indhold

Specialet skrives med udgangspunkt i Journalistik og kan inddrage
elementer fra uddannelsens fag 2. Denstuderende kan således vælge at
udarbejde et tværfagligt speciale, der omfatter hele uddannelsen.

Undervisnings- og arbejdsform

Individuel eller gruppe vejledning

Forudsætning for deltagelse

Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår.

Prøveformer

Prøveform
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. Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Omfangskravene for specialet er:
For 1 studerende minimum 100.800 og maksimum 182.400
antal tegn inkl. mellemrum.
For 2 studerende minimum 122.400 og maksimum 204.000
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antal tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 141.600 og maksimum 223.200
antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 163.200 og maksimum 244.800
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Specialet skal forsynes med en resumé.
Specialer skrevet på dansk, norsk eller svensk skal forsynes med
et resumé på engelsk. Specialer skrevet på et fremmedsprog
(bortset svensk og norsk) kan forsynes med et resumé på dansk.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse med en vægtning
på 5 procent.
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. De(n) studerende starter prøven
med en kort præsentation, hvorefter prøven foregår som en
dialog mellem den studerende, eksaminator og censor. Der kan
under prøven stilles spørgsmål inden for de(t) faglige
område(r), der relaterer sig til specialet.
Den evt. eksaminationstid inkl. votering er:
For 1 studerende 30 minutter.
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
(For 60 ECTS-specialer fordobles eksaminationstiden).
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 projektrapporten indgår i
bedømmelsen med en vægtning på 10 procent.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern.
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3. Generelle bestemmelser
3.1 Merit
Studienævnet vil, på baggrund af ansøgning om merit eller forhåndsmerit fra den studerende, fagligt vurdere om
uddannelseselementer, der indgår i en anden uddannelse i Danmark eller i udlandet, kan erstatte uddannelseselementer
i uddannelsen på Roskilde Universitet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen. Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag
eller delvist afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer og forhåndsmerit for danske eller udenlandske
uddannelseselementer kan indbringes for et meritankenævn, når klagen vedrører den faglige vurdering, jf.
bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen).
Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Studienævnets afgørelse for så vidt angår afslag eller delvist afslag på merit for beståede udenlandske
uddannelseselementer kan indbringes for kvalifikationsnævnet, når klagen vedrører den faglige vurdering (jf. lov om
vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.). Fristen for indgivelse af klager er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt.

3.2 Mobilitet og udlandsophold
Udlandsophold
En studerende kan søge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et studieophold i udlandet, som
træder i stedet for enkelte dele af det ordinære uddannelsesforløb. Nærmere regler fremgår af universitetets
hjemmeside.
Studienævnet anbefaler, at udlandsopholdet placeres på 5. semester.

3.3 Særlige prøvevilkår
Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til
studerende med et andet modersmål en dansk når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse
studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens
niveau.

3.4 Faglige udvælgelseskriterier
Hvis der er flere studerende, der ønsker at gennemføre et givent kursus m.m., end der er pladser til, benyttes følgende
faglige udvælgelseskriterier:
lodtrækning. Ved tilmelding til kandidatuddannelsen optages de første 50 til studieforløb 1 og de øvrige på studieforløb
2

3.5 Andre bestemmelser
Generelle bestemmelser vedr. tilmelding, eksamen, prøver og anden bedømmelse findes i universitetets Fælles
uddannelsesregler, Eksamensbekendtgørelsen og Karakterskalabekendtgørelsen mv..

4. Dispensation og klageadgang
4.1 Dispensation
Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er
fastsat af studienævnet.
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4.2 Klageadgang
Studienævnets afgørelser i henhold til denne studieordning kan indbringes for rektor, når klagen vedrører retlige
spørgsmål. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Rektors afgørelse af retlige spørgsmål kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

5. Godkendelse
5.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Kommunikationsfagene den
26. august 2020
.

Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

5.2 Overgangsregler
Journalistik:
Studerende som pr. 1. september 2017 har taget enten valgfrit kursus i specialproduktioner til 5 ECTS eller Kritisk
journalistisk til 10 ECTS på 1. kandidatmodul efter studieordningen gældende fra 1. september 2016, færdiggør
kursusdelen af 1.kandidatmodul på Journalistik efter reglerne i studieordningen fra september 2016. 1. semesterprojekt
på Journalistik og de resterende moduler følges efter studieordningen gældende fra september 2018.
Kultur- og Sprogmødestudier:
Kandidatstuderende optaget før 1. september 2018, der har bestået kursus A: Kulturmøder og -teorier i tid, sted og rum
(5 ECTS) men ikke kursus B: Kritiske perspektiver på vidensproduktion (5 ECTS), skal gennemføre kursus B: Kritiske
perspektiver på vidensproduktion (5 ECTS) efter studieordning pr. 1. september 2017. Kurset vil i så fald blive samlæst
med udvalgte dele af kursus A: Kulturmøder og -teorier i tid, sted og rum (10 ECTS) efter den aktuelle studieordning.
Kandidatstuderende optaget før 1. september 2018, der har bestået kursus B: Kritiske perspektiver på vidensproduktion
(5 ECTS) men ikke kursus A: Kulturmøder og -teorier i tid, sted og rum (5 ECTS), skal gennemføre A: Kulturmøder og teorier i tid, sted og rum (5 ECTS) efter studie-ordning pr. 1. september 2017. Kurset vil i så fald blive samlæst med
udvalgte dele af kursus A: Kulturmøder og -teorier i tid, sted og rum (10 ECTS) efter den aktuelle studieordning.

5.3 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
11. januar 2021
.
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