
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik campus 
Ilimmarfik.


Uddannelsesstart: 01. september 


Ansøgningsfrist: 01. marts


Information 
Du kan få mere information om uddannelsen her:


• Website: www.uni.gl 


• E-mail: mail@uni.gl


• Telefon: (+299) 38 56 00

Krav til optagelse 
Adgangskravet er en GUX-eksamen. 


Det forventes, at du har fagene grønlandsk og dansk 
på A-niveau og har opnået minimumkarakteren C - 
og dermed kan følge undervisningen på de nævnte 
sprog.


I faget engelsk forventes et B-niveau med minimum 
karakteren D. 


Man kan optages med en udenlandsk eksamen, der 
kan ligestilles med en grønlandsk / dansk 
adgangsgivende eksamen. 


Det anbefales, at kommende studerende har 
gennemført den samfundsfaglige studieretning. 


Det afgørende adgangskrav til bacheloruddannelsen 
er en bestået optagelsesprøve. 


Optagelsesprøven udformes således, at den viser 
ansøgerens sans for journalistisk tænkning, almen 
viden om aktuelle samfundsforhold samt sproglige 
færdigheder på grønlandsk, dansk og engelsk. 


Ilisimatusarfik kan give dispensation til ansøgere 
med en anden uddannelsesbaggrund. 

Journalistik
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Jobmuligheder 
Som uddannet journalist kan du arbejde med 
nyheder og produktioner til forskellige medier - feks. 
tv, radio, web, aviser og kommunikationsafdelinger 
mfl.


Du kan specialisere dig inden for et bestemt område 
såsom politik (erhvervsjournalistik, politisk 
journalistik, udenrigsjournalistik eller anden form for 
specialisering), kultur, kriminalitet osv.


Du har også mulighed for at arbejde som freelance, 
eller være fast ved et nyhedsbureau.

Uddannelsens opbygning 
Du vil blive undervist i journalistikkens verden og få 
indblik i, hvordan forskellige verdener arbejder i teori 
og praksis. 


Derudover vil du blive undervist i journalistikkens 
akademiske verden, eksempelvis i mediesociologi, 
medieret, moderne samfundsforhold og 
videnskabsteori.


Journalistik handler om at idèudvikle, indsamle 
viden, vinkle en historie, interviewe og formidle. Så 
handler det også om at kunne reflektere og 
analysere samt at have viden, etik og moral.


Derfor skal du lære, hvordan samfundet og verden 
er skruet sammen, hvordan regler og etiske 
spørgsmål skal håndteres. Derudover kan du 
fordybe dig i fagets fagre verden og udvikle dine 
personlige kompetencer. 


Det tager 3 1/2 år at blive bachelor i journalistik, 
hvoraf det ene år er i lønnet praktik. Desuden skal 
du bruge et semester i udlandet, og derefter har du 
mulighed for at læse videre til kandidat - 
cand.public.


Ved at tage kandidatgraden i journalistik, kan du 
styrke din almene journalistuddannelse og opnå en 
dybere faglig specialisering. Det tager 2 år at 
blive kandidat.
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Introduktion til 
uddannelsen 
Er du nysgerrig af sind, og kunne du godt tænke dig 
at leve af at undersøge, afdække og formidle 
centrale emner i det grønlandske samfund og i 
udlandet?


Som studerende på journalistik bliver du klædt på til 
at løse journalistiske opgaver på de trykte medier, tv, 
radio og web. Uddannelsen er både praktisk og 
teoretisk orienteret. Du får kompetencer inden for 
journalistiske metoder og sprog samt en forståelse 
for samfundets strukturer og systemer.


Studiet kræver gode samarbejdsevner, disciplin og 
selvstændighed, da journalistik handler om at være 
opsøgende og initiativrig. Du kommer til at møde 
såvel store som små; kendte, glemte og ganske 
almindelige borgere.


Se uddannelsesvideo på YouTube ..


