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Beslut

Denna utbildningsplan är inrättad och fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-09-19 och senast
reviderad 2015-01-28.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Engelska B.
Programmets uppläggning

Programmet i sin helhet kombinerar yrkesinriktade laborativa moment med vetenskaplig analys. Utbildningen
ska bygga vidare på de ämneskunskaper som de studerande har i sin akademiska grundexamen.
Under det första året ges kurser inriktade dels på aktuell teoridiskussion, dels på redaktionella strukturer,
processer och praktiker. De senare är kurser i journalistisk produktion för olika plattformar och publiker, vilka
inbegriper färdigheter i muntlig, skriftlig och visuell presentation. Fokus i utbildningen ligger också på
jämförelser mellan vetenskapliga och journalistiska kunskapsformer. En kurs i journalistisk etik ges, liksom
två obligatoriska fakultetsgemensamma kurser i avancerad akademisk engelska och vetenskaplighet och
forskningsetik.
Andra året innehåller en kurs med särskild tyngdpunkt på undersökningsmetoder som källkritik, statistik,
intervjumetoder och arkivundersökningar samt 10 veckors redaktionell praktik eller valfria kurser av relevans
för uppsatsarbetets inriktning. Under det andra året färdigställs och examineras även examensarbetet. Till
examensarbetet väljer studenten mellan två alternativ, antingen ett kvalificerat journalistiskt arbete
kombinerat med en teoretisk och metodologisk reflektionsrapport eller en vetenskaplig uppsats. Vissa kurser i
programmet kan komma att ges på engelska.
Mål

Programmet syftar till att ge avancerade teoretiska, metodiska och yrkesrelaterade kunskaper i journalistik
som förbereder för såväl kvalificerade journalistiska arbetsuppgifter som självständig forskning i ämnet.
För masterexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
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kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper,
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Utöver dessa examensmål gäller för detta program också följande mål:
- visa breda kunskaper inom journalistikområdet, samt fördjupade praktiska och analytiska kunskaper inom
delar av området,
- visa insikt om journalistikens möjligheter och begränsningar ur strukturperspektiv, kritiskt förhålla sig till
dess roll i samhället historiskt och i samtiden, samt på avancerad nivå diskutera journalistikens etik och
ansvar,
- visa fördjupad insikt i aktuell forskning och utveckling på medieområdet och dess
användbarhet för journalistik som ämne och som område för erfarenhetsbaserad kunskap,
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsarbete och för att självständigt arbeta i kvalificerad
journalistisk verksamhet.
Kurser

Termin 1
Journalistik i förändring I, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
Nyhetsjournalistik på webben, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
Redaktionell organisation, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
Medierad intersektionalitet, 7,5 hp (huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap)
Termin 2
Journalistik i förändring II, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
Journalistiskt ansvar och etik, 7,5 hp (huvudområde journalistik)
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Termin 3
Redaktionell praktik 15 hp (huvudområde journalistik)
eller valfria kurser om 15 hp
Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik, 15 hp (huvudområde journalistik)
Termin 4
Journalistik - masterkurs, 30 hp (huvudområde journalistik)
Examen

Filosofie masterexamen inom huvudområdet journalistik.
Övrigt

När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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