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

04-22 av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Den reviderade kursplanen gäller från och

med 2013-09-01. 

 

Utbildningsområde: Övrigt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

 

2. Inplacering
Kursen är en fördjupningskurs inom journalistprogrammet på avancerad nivå, termin 1.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med journalistik som huvudområde.

 

4. Innehåll
Kursen omfattar en handledd, fyra månader lång, studiepraktik på en arbetsplats som bedriver kvalificerad

journalistisk yrkesverksamhet samt en orientering i journalistik som forskningsområde. Efter en introduktion,

som varierar i längd mellan arbetsplatserna, praktiserar studenten vid olika avdelningar på arbetsplatsen, för

att få en bred erfarenhet av journalistiskt arbete. Den långa praktiktiden medger också en fördjupning inom

redaktionen som praktikanten bestämmer tillsammans med handledaren. Fördelningen av praktikplatser görs i

samråd mellan praktikant, praktikansvarig vid JMG och respektive redaktion.

I kursen ingår ett antal uppgifter där studenterna får i uppdrag att göra analyser av det redaktionella arbetet

utifrån teori och med hjälp av intervjuer samt observationer. Uppgifterna introduceras vid terminsstart, följs

upp vid mitterminsträff samt examineras individuellt i form av av papers.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

JU2251, Journalistisk fördjupning, studiepraktik, 30,0 högskolepoäng
Applied Advanced Journalism, Vocational Training (Internship), 30.0

higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Journalistik A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

 

Kunskap och förståelse

ha insikt i journalistik som forskningsområde 

ha fördjupad kunskap om redaktionell organisering, arbetsvillkor och styrning. 

Färdighet och förmåga

kunna arbeta självständigt journalistiskt, med de metoder och det material som är relevant på den

redaktion där praktiken bedrivs 

kunna analysera redaktionella processer   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

på ett fördjupat sätt kunna identifiera, diskutera och värdera etiska och källkritiska problem. 

självständigt och kritiskt, med stöd i relevant forskning, kunna identifiera och värdera de faktorer som

avgör förutsättningarna för det journalistiska arbetet på en redaktion. 

 

6. Litteratur
Litteratur, anpassad till studiepraktiken, anges i särskild lista.

 

7. Former för bedömning
För godkänd studiepraktik krävsatt studenten fullgjort densamma under stipulerad tid, att handledaren på

redaktionen bedömt att studenten på ett tillfredssställande sätt fullgjort sina uppgifter. Vidare krävs också att

studenten skrivit godkända analys- och seminarieuppgifter samt praktikrapport.

Vid underkänt resultat på praktikperioden erbjuds endast ett tillfälle att göra om praktiken. För övriga

examinationer gäller att den student som underkänts två gånger på samma examination äger rätt till byte av

examinator, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till prefekt och skall vara skriftlig.

 

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

 

9. Kursvärdering
Studenten skriver en utvärderande praktikrapport med en redogörelse för praktiktidens förlopp och de

erfarenheter som gjorts. Praktikrapporterna görs digitalt tillgängliga för studenter på journalistutbildningen.

Övriga moment utvärderas skriftligen och används i det fortlöpande arbetet med kursutveckling. En

sammanfattning tillhandahålles studenterna efter avslutad kurs.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Praktikplatserna är spridda över hela landet och är placerade inom dagspress, tidskrifter, nyhetsbyråer samt

inom radio (riks- och lokal-), television (riks- och regional-) och webbredaktioner. Den studerande kan inte

räkna med att få fullgöra sin praktiktermin vare sig på studie- eller hemorten.
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