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Lärosäte, institution och fakultet Ämnesbeteckning Utbildningens  nivå & längd

Danmark*

Københavns Universitet
Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling, Afdeling for Film- og
Medievidenskab
http://www. humanist.ku.dk/studier/
Beskrivelser/Film_og_
medievidenskab/default.htm

Roskilde Universitetscenter
Institut for Kommunikation,
Journalistik og Datalogi
http://www.ruc.dk/ruc/uddannelse/

Syddansk Universitet
Center for Medievidenskab
http://www.studieguide.sdu.dk/
studier/index.php?uid=92

Humanistisk
informationsvidenskab
http://www.studieguide.sdu.dk/
studier/index.php?uid=44

Institut for Journalistik
http://www.studieguide.sdu.dk/
studier/index.php?uid=39

Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation
http://www.guidetil.aau.dk/
vis.php?id=579

Århus Universitet
Institut for Informations- og
Medievidenskab
http://www.au.dk/da/hum/umedie/
studhaft.htm
http://www.au.dk/da/hum/uinform/
studhaft.htm

Filmvidenskab

Medievidenskab

Kommunikation

Performance-design

Journalistik

Datalogi

Medievidenskab

Informationsvidenskab

Journalistik

Humanistisk datalogi
Medievidenskab
Interpersonel kommunikationsteori

1. Medievidenskab

2. Informationsvidenskab

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Sidefagsuddannelse (1½ år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Sidefagsuddannelse (1½ år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Sidefagsuddannelse (1 el 1,5 år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

Bacheloruddannelse (3½ år)
Kandidatuddannelse (2 år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Tilvalgsfag (1 år)
Suppleringsfag (1 år)
Sidefag (1½ år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Suppleringsuddannelse (1 år)
Sidefagsuddannelse i film- og tv-
kundskab (1½ år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Suppleringsuddannelse i
Informationsvidenskab, IT og
organisationer (1 år)

Grundutbildningar

* De fleste medieuddannelser utbydes ved institutioner, der også omfatter uddannelser i beslægtede emner som
multimedier, informationsvidenskab og organisationskommunikation, og hvor det er muligt for de mediefagsstuderende
at specialisere sig på kandidatniveau i disse beslægtede uddannelser.
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Lärosäte, institution och fakultet Ämnesbeteckning Utbildningens  nivå & längd

Finland

Helsingfors Universitet
Svenska Social- och kommunalhög
skolan
http://sskh.helsinki.fi/

Statsvetenskaplig fakultet
Institutionen för kommunikation

Jyväskylä Universitet
Humanistik fakultet, Institutionen
för kommunikation
www.jyu.fi/viesti/en/

Konstindustriella högskolan
Avd. för filmkonst, adv. för visuell
kultur och medielaboratorium (nya
medier)
www.uiah.fi/frontpage.asp?path=1867

Lapplands Universitet
Konstnärlig fakultet
Institutionen för medievetenskap

Tammerfors Universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Institutionen för journalistik och
masskommunikation
www.uta.fi/laitokset/tiedotus/
index1.html

Vasa Universitet
Humanistisk fakultet
Institutionen för
kommunikationsvetenskap
www.uwasa.fi/comm/english/

Journalistik och mediekunskap

Kommunikationslära

1. Journalistik

2. Organisationskommunikation
och PR

3. Talad kommunikation

4. Interkulturell kommunikation

Filmkonst: Visuell kultur (grafisk
design och fotografikonst)
Nya medier

Mediavetenskap och grafisk design

Journalistik och
Masskommunikation

Kommunikation

Mediaforskning

Yrkesinriktad kandidatutbildn. (3
år) för journalister
Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)
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Lärosäte, institution och fakultet Ämnesbeteckning Utbildningens  nivå & längd

Norge

Høgskolen i Agder
Fakultet for humanistiske fag)
Institutt for nordisk og mediefag
www.hia.no/hum/nordisk

Høgskolen i Bodø
Senter for journalistikk
Avdeling for samfunnsfag
www.hibo.no/

Høgskolen i Finnmark
Mediefag
Avdeling for pedagogiske og
humanistiske fag
www.hifm.no/

Høgskolen i Hedmark
Avdeling for økonomi, samfunnsfag
og informatikk (Rena)
www.hihm.no/
Avdeling for lærerutdanning
(Hamar)
www.hihm.no/

Høgskolen i Lillehammer
Avdeling for TV-utdanning og
filmvitenskap
http://www.hil.no/
Den norske filmskolen
http://www.hil.no/
Avdeling for samfunnsvitenskap
www.hil.no/

Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag
www.hio.no/jbi/

1. Kommunikasjon

2. Kommunikasjon

3. Mediekunnskap

Journalistikk

Mediefag

1. Informasjon og samfunnskontakt
med organisasjonskommunikasjon

2. Medier, informasjon og
samfunnskontakt

3. Informasjon og samfunnskontakt

4. Kommunikasjon og samfunn

5. Mediefag

Opplevelsesproduksjon og
interaktive medier

1. Fjernsynsregi

2. Fjernsynsteknikk

3. Kulturprosjektledelse

4. Visuell kultur – film og fjernsyn

5. Mediekonvergens – digitale
medier i praksis

Kunstfaglig film- og
fjernsynsutdanning

Informasjonsrådgiverstudiet

1. Medier og kommunikasjon

2. Journalistikk

3. Fotojournalistikk

4. Film, medier og kommunikasjon

Bachelor (3 år)

Årsstudium (1 år)

Årsstudium (1 år)

Bachelor (3 år)

Årsstudium (1 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Høgskolekandidat (2 år)

Årsstudium (1 år)

Årsstudium (1 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Årsstudium (2 år - deltid)

Film- og fjernsynsutdanning (3 år)

Årsstudium (2 år - deltid)

Bachelor (3 år)

Bachelor (2-3 år)
Master (2 år)*

Bachelor (2-3 år)

Årsstudium (1 år)
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Lärosäte, institution och fakultet Ämnesbeteckning Utbildningens  nivå & längd

Norge

Høgskolen i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
Institutt for medie-, kultur- og
samfunnsfag
www.his.no/

Høgskulen i Volda
Avdeling for mediefag
www.hivolda.no/

Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet/
NTNU, Trondheim
Det historisk-filosofiske fakultet
Institutt for kunst- og
medievitenskap
www.hf.ntnu.no/ikm/

Institutt for språk- og
kommunikasjonsstudier
www.hf.ntnu.no/isk/

Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
Institutt for informasjons- og
medievitenskap
www.infomedia.uib.no/

Universitetet i Oslo
Det historisk-filosofisk fakultet
Institutt for medier og
kommunikasjon
www.media.uio.no/

1. Fjernsyns- og
multimedieproduksjon

2. Journalistikk

1. Media, IKT og design

2. Animasjon

3. Informasjon og media

4. Journalistikk

5. Språk, kommunikasjon og media

1. Medievitenskap

Medier, kommunikasjon og
informasjonsteknologi

Visuell kommunikasjon

2. Filmvitenskap

3. Medieproduksjon

Språklig kommunikasjon

1. Medievitenskap

2. Kommunikasjonsteknologi og
nye medium

3. Medievitskap med spesialisering
i praktisk fjernsynsproduksjon

4. Visuell kultur

1. Medievitenskap

2. Journalistikk

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Master (2 år)

Master (2 år)

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

Master (2 år)*

*Samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo.
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Lärosäte, institution och fakultet Ämnesbeteckning Utbildningens  nivå & längd

Sverige*

Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)

Journalistprogrammet 40/100 p.

1. Fristående kurs 20-60 p.
2. Media and Communication
Studies in English 20 p.
3. Mediekommunikationspro-
grammet 120 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Kultur och kommunikations-
programmet 120/160 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Medie- och kommunikations-
vetenskapligt program 120/160 p.
3. Kultur- och
kommunikationsprogrammet 120 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Medie- och kommunikations-
vetenskapligt program 120/160 p.

1. Fristående kurs 20-40 p.
2. Media Management 120 p.

Programmet för medieproduktion
och journalistik 120 p.

Fristående kurs 20-60 p.

Fristående kurs 20-60 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Informationsprogrammet 120/160 p.
3. Multimedieprogrammet 120/160 p.
4. Programmet för kulturvetenskap
120 p.
5. 40/60 p. inom lärarprogram med
inriktning media, IKT och estetik
140/180-220 p.

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Göteborgs universitet
Institutionen för journalistik och
masskommunikation
http://www.jmg.gu.se/

Högskolan i Dalarna
Institutionen för kultur, media och
data
http://www.du.se/

Högskolan i Gävle
Institutionen för humaniora och
samhällsvetenskap
http://www.hig.se

Högskolan i Halmstad
Sektionen för hälsa och samhälle
www.hh.se/hos/utbildning/mkv.htm

Sektionen för humaniora

Högskolan i Jönköping
Högskolan för lärande och
kommunikation
http://www.hlk.hj.se/doc/257

Högskolan i Kalmar
Institutionen för medievetenskap
och journalistik

http://www.hik.se/utbildning/

Högskolan i Kristanstad
Institutionen för humaniora och
samhällsvetenskap
http://utbildning.hkr.se/hkr2/

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Institutionen för ekonomi och
informatik
http://www.htu.se

Karlstads universitet
Institutionen för kultur och
kommunikation
http://www.kau.se/utbildning/
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Lärosäte, institution och fakultet Ämnesbeteckning Utbildningens  nivå & längd

Linköpings universitet
Tema K, Institutionen för tema
http://www.tema.liu.se/Tema-K/
medievet/mkv12.html

Lunds universitet
Sociologiska institutionen, Avd. för
MKV
http://www.mkv.lu.se/gu/
http://www.jolu.lu.se/index.htm

Malmö högskola
Konst, kultur och kommunikation
http://utbildning.mah.se/

Mitthögskolan, Sundsvall
Institutionen för
informationsteknologi och medier
http://apps.mh.se/katalogen2004/

Stockholms universitet
Institutionen för journalistik,
medier och kommunikation
http://www.jmk.su.se/sidor/mkv.html
http://www.jmk.su.se/sidor/
journalistik.html

Södertörns högskola
Institutionen för medier, konst och
filosofi
http://webappo.sh.se/

Uppsala universitet
Institutionen för
informationsvetenskap
http://utbdatabas.uu.se/katalog/
amne.asp?kod=611
http://www.dis.uu.se/mkv/
education/index.html

Umeå universitet
Institutionen för kultur och medier
http://www.umu.se/kultmed/
utbildning/mkv/index.html

Medie- och
kommunikationsvetenskap

Medie- och
kommunikationsvetenskap

Journalistik

Medie- och
kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Journalistikvetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Journalistik

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Journalistik

Fristående kurs 40-60 p

Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)

Journalistprogrammet 80 p.

1. Fristående kurs 20 p.
2. Medie- och kommunikations-
vetenskapligt program 120 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Informations- och PR-programmet

1. Journalistutbildning 100/120 p.
2. Journalistutbildning för
akademiker 40 p.
3. Bildjournalistik 120 p.

Fristående kurs 20-60/80/100 p.
(magisterexamen)

Fristående kurs 40-60 p.

1. Journalistikprogrammet 60 p.
2. Journalistikproduktion 60 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Programmet Medier, språk och
kultur 140/160 p.

1. Samhällsstudier med praktisk
journalistik 120 p.
2. Journalistik och multimedia 120 p.
3. Journalistik med naturvetenskap
120 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. International Media and
Communication Studies 20-40 p.

Journalistutbildningen 40 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. 40 p. inom program inriktat mot
strategisk information/mediepeda-
gogik/journalistik

1. Kulturjournalistik 80 p.
2. Vetenskapsjournalistik 80 p.

Sverige
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Lärosäte, institution och fakultet Ämnesbeteckning Utbildningens  nivå & längd

Växjö universitet
Institutionen för samhällsvetenskap
http://194.47.70.15/utb/
program.lasso?ID=PR1023

Örebro universitet
Humanistiska institutionen
http://glada.oru.se/
studieinformation/
kurs_lista.cgi?amnesgruppkod=025&
lasar=2004/2005

Medie- och kommunikations-
vetenskap

Medie- och kommunikations-
vetenskap

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Programmet för medie- och kom-
munikationsvetenskap 120/160 p.

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Medie- och kommunikations-
vetenskapligt program 120/160 p.
3. Medie- och kommunikations-
vetenskapligt program med
internationell inriktning, 120/160 p.

* 20 p. motsvarar en termins studier.

Grundutbildningar
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Københavns Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Afdeling for Film- og Medievidenskab
http://www.ku.dk/forskeruddannelse/ForskUd.html

• Ph.D*

Roskilde Universitetscenter
Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi
http://www.ruc.dk/ruc/forskning/phd/

• Ph.D*

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Litteratur, Kultur og Medier
http://www.humaniora.sdu.dk/phd/?lang=da

• Ph.D*

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Institut for Journalistik
http://www.sam.sdu.dk/phd/jour.shtml

• Ph.D*

Aalborg Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kommunikation
http://www.aau.dk/fak-hum/phd.htm

• Ph.D*

Århus Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Informations- og Medievidenskab
http://www.imv.au.dk/uddannelser/phd/om_phd.html

• Ph.D*

* Ph.D-uddannelsen er normeret til tre års heltidsstudier

Forskarutbildningar

Danmark*

Finland

Helsingfors universitet
Statsvetenskaplig fakultet
Institutionen för kommunikation
www.valt.helsinki.fi/comm/fi/english/index.htm

• Licentiatsexamen eller motsvarande studier*
• Doktorsexamen*

Jyväskylä universitet
Humanistisk fakultet
Institutionen för kommunikationsvetenskaper
www.jyu.fi/viesti/en/

• Licentitatsexamen eller motsvarande studier*
• Doktorsexamen*

Konstindustriella högskolan
Avdelningen för filmkonst
Avdelningen för visuell kultur, Medielaboratorium
www.uiah.fi/

• Doktorsexamen (möjlighet till en konstnärlig avhandling)*

Laplands universitet
Konstnärlig fakultet
Enheten  för medievetenskap
www.ulapland.fi/

• Doktorsexamen*

Tammerfors universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Institutionen för journalistik och masskommunikation
www.uta.fi/laitokset/tiedotus/index1.html

• Licentiatsexamen eller motsvarande studier*
• Doktorsexamen*

Vasa universitet
Humanistisk fakultet
Institutionen för kommunikationsvetenskaper
www.uwasa.fi/comm/english/

• Licentiatsexamen eller motsvarande studier*
• Doktorsexamen*

Åbo universitet
Humanistisk fakultet
Institutionen för konstforskning
Mediaforskning
www.hum.utu.fi/mediatutkimus/

• Licentitatsexamen eller motsvarande studier*
• Doktorsexamen*
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Forskarutbildningar

* Licentiatsexamen innehåller licentiatsavhandling (60 sv.)
samt  andra studier (kurser och litteratur, 30-40 sv.).

Licentiatsexamen är inte obligatorisk. Man kan börja studera
doktorsexamen direkt efter magistersexamen. Då behöver
man genomgå forskarstudier (30-40 sv., antalet varierar litt
från universitet till universitet) och skriva en
doktorsavhandling (120 sv.).  Om valet av forskarkurser och
–litteratur avtalar man med handledaren individuellt.
Vanligvist måste man ändå delta aktivt  i institutionens
forskarseminarium under två terminer.

(1 sv = 1 studievecka)

I tilllägg till institutionernas egna forskarutbildningar verkar
inom ramen för Universitetsnätverket för kommuni-
kationsvetenskaper (http://www.uta.fi/viesverk/svenska/
index.html) två forskarskolor, MUUVI och ELOMEDIA.

MUUVI, Forskarskolan för Kommunikation i förändring
inledde sin verksamhet i början av 2003, och har nio
forskarplatser.

I ELOMEDIA forskarskolan, som startade i början av 2002,
finns det sex forskarplatser.

Dessuten ordnar nätverket yrkesinriktade licentiatstudier som
startade hösten 2002. I programmet finns 21 studeranden.

Norge

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/NTNU
Historisk-filosofisk fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap
www.hf.ntnu.no/ikm/

• PhD*

• Dr. philos.**

Universitetet i Bergen
Samfunnsvitenskapelig fakultet
Institutt for informasjons- og medievitenskap
www.infomedia.uib.no/

• PhD*

• Dr. philos.**

Universitetet i Oslo
Historisk-filosofisk fakultet
Institutt for medier og kommunikasjon
www.media.uio.no/

• PhD*

• Dr. philos.**

* PhD (tidligere dr.art. og dr.polit):

Tre år, der minst et semester er satt av til organisert opplæring
(kurs og lignende). Opplæringen skal inneholde faglig og
metodisk skolering, bl. a. opplæring i vitenskapsteori.

Doktorgraden blir tildelt på grunnlag av:

Godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende
forsvar i en offentlig disputas

Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet

Godkjent prøveforelesning

**Dr. philos.:

Fakultetet kan stille krav om at søkerne gjennomgår særskilte
kurs og/eller består særskilt prøve før det blir gitt adgang til
bedømming av doktorgradsarbeidet.

Doktorgraden blir tildelt på grunnlag av:

Godkjent vitenskapelig avhandling og et tilfredsstillende
forsvar i en offentlig disputas

To godkjente prøveforelesninger

Sverige

Göteborgs universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Institutionen för journalistik och masskommunikation
www.jmg.gu.se/

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 90 p. avhandling +
70 p. läskurser (därav 40 p. obligatoriska kurser)

Högskolan i Jönköping
Högskolan för lärande och kommunikation
i samarbete med Helsingfors universitet
www.hlk.hj.se/doc/209

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 10-20 p. obligatoriska kurser)

Karlstads universitet
Humanistisk fakultet
Institutionen för kultur och kommunikation
Medie- och kommunikationsvetenskap
www.kau.se/forskning/forskarutbildning/
medieochkommunikation.lasso

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 20 p. obligatoriska kurser).  Även
forskarutbildning på engelska.
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Lunds universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Sociologiska institutionen
Medie- och kommunikationsvetenskap
www.mkv.lu.se/fu/

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 20 p. obligatoriska kurser)

Stockholms universitet
Humanistisk fakultet
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
www.jmk.su.se/sidor/attDoktorera.html

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 20 p. obligatoriska kurser)

Umeå universitet
Humanistisk fakultet
Institutionen för kultur och medier
Medie- och kommunikationsvetenskap
www.umu.se/kultmed/forskarutbildning/index.html

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 30 p. obligatoriska kurser)

Uppsala universitet
Samhällsvetenskaplig fakultet
Institutionen för informationsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
www.dis.uu.se/mkv/education/

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 30 p. obligatoriska kurser)

Örebro universitet
Humanistisk fakultet
Humanistiska institutionen
Medie- och kommunikationsvetenskap
www.oru.se/templates/oruExtNormal____8859.aspx

• Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 45-50 p. obligatoriska kurser)


