
Bacheloruddannelsen i Journalistik 
 
 
Til efteråret fejrer journalist-uddannelserne på SDU 20 års jubilæum. I den forbindelse har vi – 
studerende, undervisere og ledelsen – samlet de bedste ideer til, hvordan BA-uddannelsen kan 
blive endnu bedre. Resultatet bliver syn- og hørligt i september, når vi byder velkommen til 100 
nye bachelor-studerende. 
 
Den nye årgang bachelor-studerende vil opleve, at de bedste ting ved den gamle uddannelse er 
intakte. Vi har fortsat landets grundigste optagelsesforløb. Vi har fortsat både håndværks- og 
videns- og refleksionsfag. Vi underviser fortsat alle vores studerende i alle fire formidlings-
formater: skrift, radio, tv og digitalt. Og så har vi stadig Medietorvet, biler, kameraer mv. 
 
Det nye er, at vi går fra at have fem forskellige fag – med hver deres eksamen – hver semester 
til kun at have tre fag og eksamener. Det gør vi for at hjælpe studerende med at bygge mentale 
broer mellem teori og praksis i de enkelte fag. Dertil sætter vi endnu mere fokus på forskellige 
genrer: Nyheder, reportage, undersøgende journalistik, analytisk journalistik mv. mv. 
 
Endelig giver vi på uddannelsens sidste semestre de studerende mulighed for at specialisere 
sig. Hvis de har lyst. Det kan være, at man gerne vil lave mere lyd. Måske i form af podcasting. 
Der får man nu mulighed for. Eller at man vil lave dokumentarfilm. Det får man mulighed for. 
Eller man vil skrive en bog. Det får man mulighed for. Valgfriheden bliver kort sagt større. 
 
Vi arbejder for, at disse forbedringer fører til, at journalistuddannelsen bliver bedre end den 
nogensinde har været før. Men grundlæggende gælder, at man fortsat får en bachelorgrad i 
journalistik. Sådan som generationer af SDU’ere har fået det siden 1998. Vil du blive klogere på 
ændringerne, kan du nedenfor se, hvordan den gamle og den nye uddannelse er bygget op. 
 
Har du i den forbindelse flere spørgsmål til den nye uddannelse, må du endelig skrive, ringe 
eller se forbi. 
 
Bedste hilsener 
 
Peter Bro, leder af journalist-uddannelserne på SDU 
  



 
 

Nye BA-uddannelse 
 

 
 
 

7. semester Valgfag (10 ECTS): Eksempelvis 

J-Lab, PR og kommunikation mv. 

Bachelor-projekt (20 ECTS) 

6. semester  

Praktik (60 ECTS) 

5. semester  

 

4. semester Vidensfag: Aktuelle trends i 

samfundet (5 ECTS):  

Mediejura (5 ECTS) Journalistikkens fremtidige virkeområder 

(5 ECTS) 

Håndværk og mediesprog 4 (15 ECTS) 

 

3. semester Vidensfag: Danmark, Europa og verden (10 ECTS) Research- og metode 3 (5 ECTS) 

 

Håndværk og mediesprog 3 (15 ECTS) 

 

2. semester Refleksionsfag: Journalistik og Samfund (10 ECTS) 

 

Research og metode 2 (5 ECTS) 

 

Håndværk og mediesprog 2 (15 ECTS) 
 

1. semester Vidensfag: Sociologi (5 ECTS): 

 

Research og metode 1 (10 ECTS) 

 

Håndværk og mediesprog 1 (15 ECTS) 
 

	


