Är du dessutom intresserad av samhällsfrågor och vill
ha ett spännande och meningsfullt yrke med hög puls
som förändras i takt med den digitala utvecklingen?
Då tycker vi att du ska söka vårt kandidatprogram
i journalistik, Journalistutbildningen, vid Lunds universitet. Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning för dig med
90 hp avslutade kurser i bagaget. Utbildningen sträcker
sig över tre terminer och leder till en kandidatexamen
i journalistik.
Journalistutbildningen är yrkesförberedande, vilket innebär att du får kunskaper och färdigheter för att arbeta som
journalist inom olika medier och genrer. Du genomgår både
praktiska och teoretiska moment.
Du kommer bland annat att lära dig att arbeta i olika
redaktionella roller samt producera och analysera nyhetsjournalistik för nätet, tryck och tv.
Du kommer också att ta fram fördjupande och granskande
journalistiskt material. Vid Journalistutbildningen ser vi också
det som självklart att diskutera och analysera journalistikens
villkor på olika platser i världen idag och med blick
in i framtiden.
Under din utbildningstid hos oss kommer du att träffa
journalister från flera olika länder samt ges möjlighet att
själv studera och fördjupa dina kunskaper i mediernas och
journalistikens roll i olika delar av världen.
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Tycker du också att det är
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Utbildning för en bransch
under ständig förändring
Kandidatprogrammet i journalistik, Journalistutbildningen, är en påbyggnadsutbildning
som ges på plats i Lund med start 28 augusti
2017. Programmet ges i huvudsak på svenska.
Kurser och examinerande moment på engelska förekommer.
• Behörighetskravet är att du ska ha läst minst tre terminer
(90 hp) vid universitet eller högskola i förväg. Av dessa tre ska
två (60 hp) vara i samma ämne.
• Ger en kandidatexamen med journalistik som huvudämne.
• Tre terminers studier, Journalistik 1-90 högskolepoäng (hp).
• Därefter följer en frivillig praktikkurs (15 eller 30 hp) – du
väljer själv. Vi rekommenderar starkt våra studenter att
genomföra någon av dessa två kurser.
• Flera av lärarna är yrkesaktiva journalister med erfarenheter
från några av landets största mediehus. De varvar sitt arbete
med att undervisa framtidens journalister.
• Startdatum: 28 augusti 2017
• Lärare och studenter arbetar tillsammans utifrån vår redaktion på Gamla kirurgen, Sandgatan 3, mitt i centrala Lund.
• Är en del av Institutionen för Kommunikation och medier.
YRKESFÖRBEREDANDE
Kandidatprogrammet i journalistik är en påbyggnadsutbildning som syftar till att förbereda dig för att arbeta som
journalist i framtiden. Du lär dig att producera journalistiskt
material i en rad olika genrer samt att använda olika journa-

listiska verktyg i ditt arbete. Dessutom får du aktivt arbeta
med journalistikforskningens framväxt och inriktningar samt
studera journalistikens utveckling runt om i världen.
Utbildningen är direkt yrkesförberedande. Vi har ett väl utvecklat samarbete med medieföretag i regionen och har goda
vitsord från branschen vad det gäller anställningsbarhet. Trots
en hård arbetsmarknad visar det sig att de allra flesta lämnar
utbildningen för att gå direkt till en anställning – oftast ett
vikariat. Uppföljande studier visar också att majoriteten av tidigare studenter är kvar i branschen flera år efter utbildningen.
ARBETSMARKNAD
Utvecklingen inom journalistbranschen går fort. Det som för
bara några år sedan var traditionella tidningsföretag är i dag
mer att likna vid mediehus. Nyheter och reportage produceras
numera för både print och digitala kanaler. De traditionella
avsändarna av tv-journalistik möter numera konkurrens av
tidningsredaktioner som producerar webb-tv. Fler och fler
aktörer producerar också podcasts. Informationsflödet
i samhället ökar och kravet på snabbhet vid förmedlingen
av nyheter och reportage blir allt större. I takt med denna
utveckling uppstår ständigt nya medieformer. Gränserna
mellan traditionell journalistik, information och underhållning
blir allt viktigare att diskutera.
Att sia om framtiden är svårt. De traditionella redaktionerna
krymper, men branschen som helhet växer. Nya medieformer
skapar nya yrken, nya produkter skapar nya krav på utbildningar och personliga meriter. Två tydliga och delvis motsägande
tendenser kan vi i dag se på mediemarknaden:
Ökade krav på specialkunskaper bland journalister och ökade
generella kunskaps- och färdighetskrav på journalister.
På Journalistutbildningen vid Lunds universitet svarar vi mot
båda dessa krav.

KORTA FAKTA OM JOURNALISTUTBILDNINGEN
Studentprojekt
Varje termin genomför våra studenter flera journalistiska projektarbeten som en integrerad del av
kandidatprogrammet i journalistik.
Externa uppdrag
Medarbetare och studenter vid
Journalistutbildningen arbetar
regelbundet med uppdrag i samarbete med externa uppdragsgivare
i Sverige och på andra håll i världen.
De senaste åren har vi bland annat
arrangerat och deltagit i evenemang tillsammans med och på uppdrag från Sveriges ambassad i Hanoi,
Sveriges ambassad i New Delhi,
Publicistklubben, Kristianstadsbladet, Lunds universitets kommunikationsavdelning och Hörby kommun.

En del av KOM
Vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet samlas blivande journalister,
kommunikatörer, retoriker och
mediehistoriker.
Mentorskap
När du studerar hos oss får du regelbundet träffa en så kallad SI-mentor
som är en före detta student. Hen
kan ge dig idéer och inspiration och
bolla idéer.
Ansökan
Ansök via Antagning.se senast den 18
april 2017. Har du frågor om antagningen? Hör av dig till institutionens
studievägledare:
studievagledare@kom.lu.se

