
Roskilde Universitet

Kandidatuddannelse

Cand.comm. i

Journalistik



Udgivet af 
Roskilde Universitet 
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Layout 
RUC Kommunikation & Presse

Tryk 
LaserTryk

Januar 2023



KANDIDATUDDANNELSE I JOURNALISTIK   3

Journalistik
Verden har aldrig haft adgang til mere infor-
mation, end vi har nu, og samtidig har infor-
mation aldrig været mere politiseret, bestridt 
og genstand for kamp, end den er nu. 

På kandidatuddannelsen 
i Journalistik arbejder vi 
med troværdig, kritisk og 
analytisk journalistik, der 

kan skære igennem  
informationsstrømmen og 
styrke demokratiet ved at 

stille magthavere i alle  
former til ansvar. 

 
 
På Journalistik lærer du både at mestre et 
håndværk og forstå teorien bag. Vi arbejder 
derfor tværfagligt med både den journalis- 
tiske praksis og den akademiske analyse. 
Som studerende lærer du at beherske den 
journalistiske arbejdsproces i alle dens faser 
og aspekter, og at analysere og reflektere 
over processen og de institutionelle og sam-
fundsmæssige vilkår, den udspiller sig i. 

Vi er det eneste universitet i Danmark, som 
kombinerer journalistik med et semester på et 
andet fag – fx Politik og Forvaltning, Bære-
dygtig Omstilling (TekSam) eller Global and 
Development Studies – og dermed giver dig 
et specialiseret fagligt fundament at formidle 
ud fra. Der indgår også et års lønnet praktik 
i uddannelsen, som derfor er på tre år i alt. I 
praktikken får du selvstændig erfaring med 
at producere mange forskellige former for 
journalistik og have din dagligdag på en 
journalistisk arbejdsplads.

Vores studiemiljø er befolket af mennesker, 
der gerne vil gøre en forskel med deres histo-
rier. Via projekter og gruppearbejde får du rig 
mulighed for at producere den journalistik, du 
brænder for – og at udkomme med den, bl.a. 
via magasinprogrammet RUC Undersøger på 
TV 2 Lorry, via vores egen netavis navisen.dk 
og via vores YouTubekanal. 

Du kan også deltage i 
kurser, events, workshops 
og konferencer via vores 
samarbejde med For-
eningen for Undersøgen-
de Journalistik (FUJ). 

Du vil trives bedst hos os, hvis du er mere 
end almindelig nysgerrig på verden omkring 
dig, og både bringer nysgerrigheden med 
ind i mødet med dine medstuderende og i dit 
journalistiske arbejde hos os.
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1. år

1. SEMESTER

Teorier om journalistisk praksis
[Kursus]
15 ECTS

Undersøgende journalistiske produktioner
[Kursus]
15 ECTS

2. SEMESTER

Journalistisk  
projektorienteret  

praktikforløb
[Kursus]
60 ECTS

2. år

3. SEMESTER

4. SEMESTER
Specialiserings- 

semester
30 ECTS

3. år

5. SEMESTER

Journalistisk innovation
[Projekt]
15 ECTS

Tendenser og perskektiver i journalistikforskning
[Kursus]
10 ECTS

Videnskabelige metoder 
i journalistikforskning

[Kursus]
5 ECTS

6. SEMESTER
Speciale i Journalistik

30 ECTS

Semesterskema: Spor A
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Projekt i dansk
15 ECTS

eller

Projektorienteret praktikforløb
15 ECTS

1. år

1. SEMESTER

Teorier om journalistisk praksis
[Kursus]
15 ECTS

Undersøgende journalistiske produktioner
[Kursus]
15 ECTS

2. SEMESTER

Journalistisk  
projektorienteret  

praktikforløb
[Kursus]
60 ECTS

2. år

3. SEMESTER

4. SEMESTER
Specialiserings- 

semester
30 ECTS

3. år

5. SEMESTER

Journalistisk innovation
[Projekt]
15 ECTS

Tendenser og perskektiver i journalistikforskning
[Kursus]
10 ECTS

Videnskabelige metoder 
i journalistikforskning

[Kursus]
5 ECTS

6. SEMESTER
Speciale i Journalistik

30 ECTS
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1. 
SEMESTER

2.-3. 
SEMESTER

På første semester 
er der fokus på, 
hvordan redaktio-
nelle, journalistiske 
praksisser udspiller 
sig i et medieland-
skab under konstant 
forandring. Dette vil 
ske på baggrund af 
både teoretiske dis-
kussioner såvel som 
ophold på udvalgte 
nyhedsmediers re-
daktioner. Derudover 
vil du lære at arbejde 
med en selvstændig, 
kritisk og undersø-
gende journalistisk 
produktion og 
blive forberedt på din 
kommende, obligato-
riske praktik.

Formålet med praktikken er dels at opøve dine 
praktiske færdigheder og dels at give dig mu- 
lighed for et erfaringsbaseret førstehånds-
kendskab til den journalistiske arbejdsproces, 
herunder dens institutionelle og samfunds-
mæssige vilkår.

Spor 

A
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5. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

6. 
SEMESTER

På femte semester 
skal du videreudvikle 
dine journalistiske 
erfaringer fra prak-
tikken, samtidig med, 
at du arbejder med 
at udvikle din teoreti-
ske og metodiske for-
ståelse. På semestret 
fordyber du dig i et 
selvvalgt, innovativt 
projektforløb, hvor 
du skal kombinere 
selvstændig jour-
nalistik produktion 
med erfaringer fra 
praktikperioden og 
teoretiske og analy-
tiske problemstiller 
fra faget. Endvidere 
fordyber du dig i cen-
trale videnskabelige 
metoder inden for 
journalistikforskning 
og opnår dybere ind-
sigt i tendenser og 
perspektiver inden 
for fagområdet gen-
nem et spændende 
udbud af valgkurser.

Specialiserings-
semesteret har til 
formål at specialise-
re dig inden for din 
valgte specialering. 
Her får du mulighed 
for at fordybe dig i 
en anden faglighed, 
der samtidig kan 
styrke dine mulig-
heder for at benytte 
denne faglighed i dit 
journalistiske studie 
samt i dit kommen-
de journalistiske 
arbejde.

Specialiseringsse-
mestret kan foregå 
på disse fag:

 - Kommunikation
 - Dansk
 - Historie
 - Bæredygtig Om-

stilling (TekSam)
 - Digital Transfor-

mation
 - Kulturmødestudier
 - Socialvidenskab
 - Politik og Forvalt-

ning
 - Global and Devel-

opments Studies

På sidste semester 
udarbejder du et 
speciale, hvori du 
selvstændigt eller i 
samarbejde med an-
dre identificerer, defi-
nerer og undersøger 
en relevant, selvvalgt 
journalistikfaglig 
problemstilling med 
brug af relevante, 
forskningsbaserede 
teorier og metoder. 
Igennem specia-
learbejdet skal 
man demonstrere 
omfattende og dyb-
degående viden om 
forskningsbaseret, 
journalistikfaglige 
problemstillinger og 
kunne udvælge og 
anvende relevante 
begreber, teorier og 
metoder. 
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1. år

1. SEMESTER
Specialiserings- 

semester
30 ECTS

2. SEMESTER

Teorier om journalistisk praksis
[Kursus]
15 ECTS

Undersøgende journalistiske produktioner
[Kursus]
15 ECTS

2. år

3. SEMESTER

Journalistisk  
projektorienteret  

praktikforløb
[Kursus]
60 ECTS

4. SEMESTER

3. år

5. SEMESTER

Journalistisk innovation
[Projekt]
15 ECTS

Tendenser og perskektiver i journalistikforskning
[Kursus]
10 ECTS

Videnskabelige metoder 
i journalistikforskning

[Kursus]
5 ECTS

6. SEMESTER
Speciale i Journalistik

30 ECTS

Semesterskema: Spor B
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1. år

1. SEMESTER
Specialiserings- 

semester
30 ECTS

2. SEMESTER

Teorier om journalistisk praksis
[Kursus]
15 ECTS

Undersøgende journalistiske produktioner
[Kursus]
15 ECTS

2. år

3. SEMESTER

Journalistisk  
projektorienteret  

praktikforløb
[Kursus]
60 ECTS

4. SEMESTER

3. år

5. SEMESTER

Journalistisk innovation
[Projekt]
15 ECTS

Tendenser og perskektiver i journalistikforskning
[Kursus]
10 ECTS

Videnskabelige metoder 
i journalistikforskning

[Kursus]
5 ECTS

6. SEMESTER
Speciale i Journalistik

30 ECTS



10   KANDIDATUDDANNELSE I JOURNALISTIK

1. 
SEMESTER

2. 
SEMESTER

På andet semester 
er der fokus på, 
hvordan redaktio-
nelle, journalistiske 
praksisser udspiller 
sig i et medieland-
skab under konstant 
forandring. Dette vil 
ske på baggrund af 
både teoretiske dis-
kussioner såvel som 
ophold på udvalgte 
nyhedsmediers re-
daktioner. Derudover 
vil du lære at arbejde 
med en selvstændig, 
kritisk og  journali-
stisk produktion og 
blive forberedt på din 
kommende, obligato-
riske praktik.

Specialiserings-
semesteret har til 
formål at specialise-
re dig inden for din 
valgte specialeringer. 
Her får du mulighed 
for at fordybe dig i 
en anden faglighed, 
der samtidig kan 
styrke dine mulig-
heder for at benytte 
denne faglighed i dit 
journalistiske studie 
samt i dit kommen-
de journalistiske 
arbejde.

Specialiseringsse-
mestret kan foregå 
på disse fag:

 - Kommunikation
 - Dansk
 - Historie
 - Bæredygtig Om-

stilling (TekSam)
 - Digital Transfor-

mation
 - Kulturmødestudier
 - Socialvidenskab
 - Politik og Forvalt-

ning
 - Global and Devel-

opments Studies

Spor 

B
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5. 
SEMESTER

3.-4. 
SEMESTER

6. 
SEMESTER

Formålet med praktikken er dels at opøve 
dine praktiske færdigheder og dels at give dig 
mulighed for et erfaringsbaseret førstehånds-
kendskab til den journalistiske arbejdsproces, 
herunder dens institutionelle og samfunds-
mæssige vilkår.

På 5. semester skal 
du videreudvikle dine 
journalistiske erfa-
ringer fra praktikken, 
samtidig med, at 
du arbejder med at 
udvikle din teoretiske 
og metodiske forstå-
else. På semestret 
fordyber du dig i et 
selvvalgt, innovativt 
projektforløb, hvor 
du skal kombinere 
selvstændig jour-
nalistik produktion 
med erfaringer fra 
praktikperioden og 
teoretiske og analy-
tiske problemstiller 
fra faget. Endvidere 
fordyber du dig i cen-
trale videnskabelige 
metoder inden for 
journalistikforskning 
og opnår dybere ind-
sigt i tendenser og 
perspektiver inden 
for fagområdet gen-
nem et spændende 
udbud af valgkurser.

På sidste semester 
udarbejder du et 
speciale, hvori du 
selvstændigt eller i 
samarbejde med an-
dre identificerer, defi-
nerer og undersøger 
en relevant, selvvalgt 
journalistikfaglig 
problemstilling med 
brug af relevante, 
forskningsbaserede 
teorier og metoder. 
Igennem specia-
learbejdet skal 
man demonstrere 
omfattende og dyb-
degående viden om 
forskningsbaseret, 
journalistikfaglige 
problemstillinger og 
kunne udvælge og 
anvende relevante 
begreber, teorier og 
metoder. 
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Studieform 

Uddannelsen er en blanding af forelæsninger, 
øvelser og workshops. Som udgangspunkt 
skal du regne med at være på universitet hver 
dag for at deltage i undervisningen. Du får rig 
mulighed for at producere ’rigtig’ journalistik i 
din studietid. 

Vi samarbejder med TV 2 Lorry om maga-
sinprogrammet RUC Undersøger, som er en 
integreret del af et undervisningsforløb på 
kandidatuddannelsen. Du vil også kunne udgi-
ve historier på vores egen netavis: navisen.dk.

”På uddannelsen lærte jeg at lave alt fra hurtige 
nyheder til dybdeborende journalistik og fik 
dermed en fantastisk grundviden, jeg stadig 
bruger i dag. Desuden var der mulighed for at 
prøve kræfter med både skrift, radio og TV, så 
jeg følte mig godt stillet til praktikken og hver-
dagen som journalist sidenhen.”
 

Journalist, TV 2 SPORT
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Nyheder til den medieskeptiske bruger 

Inkluderende journalistik 

Kilder og kildevalg i sportsjournalistik-
ken

Online nyhedsjournalistik: læservaner, 
udfordringer og læsninger 

Danske mediers dækning af nedluknin-
gen af samfundet i marts 2020 

Objektivitet i dækningen af #MeToo 

Journalisten som aktivitet. Nybrud eller 
opbrud med den journalistiske rolle 

Projekt- og specialeeksempler
I projekterne og specialet har du mulighed for at dykke ned i en konkret problemstilling, som du 
er særligt interesseret i. Her er en række konkrete projekt- og specialeemner, der viser, at mulig-
heder og interesser inden for Journalistik spænder bredt:

”Her har jeg lært at identificere de væsentligste 
historier, om hvad der sker i vores samfund. For-
midle det komplicerede helt enkelt og nærvæ-
rende, gå kritisk til de relevante kilder og sætte 
historien i et større perspektiv. Men jeg har 
også lært at gå kritisk til mig selv, mine vaner og 
til- og fravalg. Jeg blev journalist på RUC.”
 
 
Journalist, Berlingske
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Kombinere faglig, specialiseret viden med innovativ journalistik

Analysere og udvikle den journalistiske praksis

Anvende forskellige metoder til journalistisk research

Formilde spændende og levende samt sprogligt og grammatisk korrekt 

Kompetencer
Du opnår følgende kompetencer: 
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Jobeksempler

Journalist på tv-station

Journalist på radiokanal

Skrivende journalist

SOME-journalist

Radiovært

TV-vært

Nyhedsredaktør



Du kan finde adgangskrav, ansøg-
ningsfrister og øvrig information 
om Journalistik på Roskilde Univer-
sitet her:

ruc.dk/kandidat/journalistik

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Journalistik:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424

Mere information

http://ruc.dk/kandidat/journalistik
mailto:vejledning%40ruc.dk?subject=

