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1. Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2020-02-06 (GU
2020/193) att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

2. Syfte
Journalistprogrammet på grundnivå vänder sig främst till dem som önskar verka inom det
journalistiska yrkesområdet och/eller de som ämnar gå vidare till studier på avancerad nivå.
Journalistprogrammet vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) har
en samhällsvetenskaplig inriktning och bedrivs i nära samverkan med profession, bransch och
samhälle. Undervisningens pedagogiska grund består av integrering av praktiska övningar och
teoretiska moment.

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

4. Examen och huvudområde
Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Journalistik (Degree of
Bachelor of Science with a major in Journalism).

5. Mål
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
●

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
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●
●

förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
●
●
●

söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen, och
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Generella mål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

●

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

6. Innehåll och upplägg
Journalistprogrammet består av sex kurser, som bygger på varandra och ges i fastställd ordning.
Kurserna JU1102, JU1406, JU1505 och JU1207 är obligatoriska i en filosofie kandidatexamen i
journalistik.
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1. Journalistik, JU1102, 30 hp
2. Redaktion, JU1406, 30 hp
3. Journalistikvetenskap, JU1505, 30 hp
4. Fördjupad journalistik, JU1206, 30 hp
5. Undersökande journalistik, JU1207, 30 hp
6. Praktik, JU1602, 30 hp

Journalistprogrammet ges på helfart.
Journalistprogrammet innehåller verksamhetsförlagd utbildning (27 hp) i form av praktik på
redaktion eller annan för utbildningen relevant arbetsplats i Sverige eller utomlands.
Journalistprogrammet omfattar 180 hp, alla inom huvudområdet journalistik. Det självständiga
arbetet (15hp) ryms inom kursen Journalistikvetenskap, JU1505.

7. Platsgaranti
Student som i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti.
Med generell platsgaranti avses att den student som antagits till programmet har platsgaranti till
samtliga i utbildningsplanen angivna obligatoriska kurser samt till någon/några av de kurser
som anges som valbara i utbildningsplanen, under förutsättning att studenten i fråga är behörig
till kursen/kurserna.

8. Övergångsbestämmelser
Eventuella tillgodoräknanden från tidigare studier sker individuellt.

9. Övrigt
Student kan erbjudas praktikplats på annan ort än studieorten, inom eller utom Sverige, vilket
kan medföra extra kostnader för studenten. Flertalet praktikplatser är avlönade enligt
kollektivavtal mellan Svenska journalistförbundet och Medieföretagen, men även oavlönade
praktikplatser erbjuds.
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
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