
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-05-08 och senast reviderad 2013-

02-27. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-02-27. 

 

Utbildningsområde: Övrigt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

 

2. Inplacering
Kursen en kärnkurs inom journalistprogrammet på avancerad nivå, termin 2.

 

3. Förkunskapskrav
Kandidatexamen med journalistik som huvudämne samt godkänt resultat på kurs Journalistisk fördjupning,

studiepraktik (JU 2251) eller motsvarande.

 

4. Innehåll
Det övergripande målet för kursen är att studenten lär sig hur olika forskningsansatser kan användas för att

förstå, utvärdera och utveckla olika moment i den journalistiska processen.

 

Kursens första del innehåller studier av journalistikforskning. Här ges studenten möjligheter att fördjupa sina

kunskaper kring teorier som behandlar mediernas och journalistikens villkor, innehåll, produktionsvillkor och

betydelse i samhället.

 

Kursens andra del innehåller studier av redaktionell organisering samt dess konsekvenser för den

journalistiska slutprodukten.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

JU2161, Journalistisk fördjupning, arbetsledning, 7,5 högskolepoäng
Advanced Journalism, Editorial Management and Coaching, 7.5 higher

education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Journalistik A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå

som förkunskapskrav
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5. Mål
Efter avslutad kurs skall studenten:

 

A. Kunskap och förståelse: 

Visa insikt om hur journalistikforskning kan användas för att förstå journalistikens samtida utmaningar;

exempelvis ökad interaktivitet med publiken, förändrad yrkesroll och redaktionell omorganisering. 

Ha fördjupad kunskap om redaktionella processer och arbetsledning. 

 

B. Färdighet och förmåga:

Självständigt kunna organisera redaktionella processer. 

 

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

Kunna analysera och kritiskt diskutera olika forskningsområden som handlar om journalistiken och dess

villkor, innehåll, produktionsvillkor och betydelse i samhället. 

Kunna kritiskt analysera redaktionella processers konsekvenser för journalistikens innehåll. 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Kursens examineras genom övningar, redaktionellt arbete och skriftlig inlämning. Examination sker

individuellt såväl som i grupp. Deltagande på övningar och seminarier är obligatoriskt. Frånvaro från delar av

kursen medför restuppgift/er, om så är praktiskt möjligt. För hög frånvaro kan medföra att studenten måste

göra om kursen.

 

 

 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till prefekt och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

 

 

9. Kursvärdering
Kursutvärderingen är skriftlig och används i den löpande kursutvecklingen. En sammanfattning

tillhandahålles studenterna efter avslutad kurs

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

För mer detaljerad information, se aktuell studieplan.
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