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Grundutbildningar
Danmark*
Lärosäte, institution och fakultet

Ämnesbeteckning

Utbildningens nivå & längd

Københavns Universitet
Institut for Film- og
Medievidenskab (humanistisk
fakultet)

Film- og Medievidenskab (På inst.
ges också utbildning i Medier og
Kultur (Tilvalgsfag 1 år)

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

Kommunikation

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

1. Medievidenskab

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

2. Informationsvidenskab

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

3. Multimediedesign, teknologi og
produktion

Masteruddannelse (1,5 år)

Humanistisk informatik:
Kommunikation, Humanistisk
Datologi og Multimedier

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Tilvalgsfag (1 år)

1. Medievidenskab

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Suppleringsuddannelse (1 år)
Sidefagsuddannelse i film og tv
(1,5 år)

2. Informationsvidenskab

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)

3. Multimedier

Bacheloruddannelse (3 år)
Kandidatuddannelse (2 år)
Suppleringsuddannelse (1 år)

Roskilde Universitetscenter
Institut for Kommunikation,
Journalistik og Datalogi
Syddansk Universitet
Institut for Litteratur, Kultur og
Medier
dito
dito

Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation
(humanistisk fakultet)

Aarhus Universitet
Institut for Informations- og
Medievidenskab (humanistisk
fakultet)

*

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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Finland
Lärosäte, institution och fakultet

Ämnesbeteckning

Utbildningens nivå & längd

Helsingfors Universitet
Svenska social- och kommunalhögskolan

Journalistik och mediekunskap

Yrkesinriktad kandidatutbildn. (3
år) för journalister

Helsingfors Universitet
Institutionen för kommunikation
(statsvetenskaplig fakultet)

Kommunikationslära

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

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

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

1. Journalistik

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

2. Organisationskommunikation
och PR

dito

3. Talad kommunikation

dito

Lapplands Universitet
Institutionen för medievetenskap
(konstnärlig fakultet)

Audiovisuell mediekultur

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Tammerfors Universitet
Institutionen för journalistik och
masskommunikation
(samhällsvetenskaplig fakultet)

Journalistik och
Masskommunikation

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Vasa universitet
Institutionen för kommunikationsvetenskap (humanistisk fakultet)

Kommunikation

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Åbo universitet
Institutionen för konstforskning
(humanistisk fakultet)

Media studies

Kandidatnivå (3 år)
Masternivå (2 år)

Konstindustriella högskolan
Avd. för filmkonst, avd. för visuell
kultur och medielaboratorium (nya
medier)
Jyväskylä Universitet
Institutionen för kommunikation
(humanistisk fakultet)
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Norge
Lärosäte, institution och fakultet

Ämnesbeteckning

Utbildningens nivå & längd

Universitetet i Bergen
Institutt for medievitenskap
(samfunnsvitenskapelig fakultet)

1. Medievitenskap

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

2. Screenwriting

Master (2 år)

Medievitenskap

Bachelor (3 år)
Master (2 år)*

1. Medievitenskap
Mediekommunikasjon og
informasjonsteknologi
Visuell kommunikasjon

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

dito

2. Filmvitenskap

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

dito

3. Medieproduksjon

Bachelor (3 år)
Master (2 år)

Høgskolen i Oslo
Avdeling for journalistikk,
bibliotek- og informasjonsfag

1. Journalistikk

Bachelor (2-3 år)
Master (2 år)*

dito

2. Fotojournalistikk

Bachelor (2-3 år)

Høgskolen i Lillehammer
Grunnenhet for TV og
filmvitenskap

1. Fjernsynsregi

Bachelor (3 år)

2. Fjernsynsteknikk

Bachelor (3 år)

3. Kulturprosjektledelse

Bachelor (3 år)

4. Visuell kultur – film og fjernsyn

Bachelor (3 år)

Journalistikk

Bachelor (3 år)

Universitetet i Oslo
Institutt for medier og
kommunikasjon (historiskfilosofisk fakultet)
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet/NTNU, Trondheim
Institutt for kunst- og
medievitenskap (historisk/
filosofisk fakultet)

Høgskolen i Bodø
Senter for journalistikk

*Samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo.
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Master (2 år)

Norge
Lärosäte, institution och fakultet

Ämnesbeteckning

Utbildningens nivå & längd

Høgskulen i Volda
Avdeling for mediefag

1. Media, IKT og design

Bachelor (3 år)

2. Animasjon

Bachelor (3 år)

3. Informasjon

Bachelor (3 år)

4. Journalistikk

Bachelor (3 år)

5. Språk, kommunikasjon og media

Bachelor (3 år

Høgskolen i Agder

Kommunikasjon

Bachelor (3 år)

Høgskolen i Hedmark
Økonomi, samfunnsfag og
informatikk Lærerutdanning

1. Informasjon og samfunnskontakt

Bachelor (3 år)

2 .Medier, informasjon og samfunnskontakt
Opplevelsesproduksjon og
interaktive medier

Bachelor (3 år)

1. Fjernsyns- og medieproduksjon

Bachelor (3 år)

2. Journalistikk

Bachelor (3 år)

Høgskolen i Stavanger
Institutt for mediefag
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Bachelor (3 år)

Sverige*
Lärosäte, institution och fakultet

Ämnesbeteckning

Utbildningens nivå & längd

Göteborgs universitet
Institutionen för journalistik och
masskommunikation

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Lunds universitet
Sociologiska institutionen, Avd. för
MKV

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Stockholms universitet
Institutionen för journalistik,
medier och kommunikation

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Uppsala universitet
Institutionen för
informationsvetenskap

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Medie- och
kommunikationsvetenskap

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Informationsprogrammet120/160 p.
3. Multimedieprogrammet 120/160 p.

Medie- och
kommunikationsvetenskap

Fristående kurs 20-60 p.

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Medie- och
kommunikationsvetenskap

1. Fristående kurs 20-60 p.
2. Medie- och kommunikationsvetenskapligt program 120/160 p.

Umeå universitet
Institutionen för kultur och medier

Karlstads universitet
Institutionen för kultur och
kommunikation

Linköpings universitet
Tema K, Institutionen för tema

Växjö universitet
Institutionen för samhällsvetenskap

Örebro universitet
Humanistiska institutionen

Högskolan i Dalarna
Campus Falun

*

20 p. motsvarar en termins studier.

141

Sverige
Lärosäte, institution och fakultet
Högskolan i Gävle
Institutionen för humaniora och
samhällsvetenskap
Högskolan i Halmstad
Sektionen för hälsa och samhälle

Ämnesbeteckning

Utbildningens nivå & längd

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Medie- och
kommunikationsvetenskap

1. Fristående kurs 20-60/80 p.
(magisterexamen)
2. Medie- och
kommunikationsvetenskapligt
program 120 p.
3. Kultur och
kommunikationsprogram 120 p.

Högskolan i Jönköping
Högskolan för lärande och
kommunikation

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Högskolan i Kalmar
Institutionen för medievetenskap
och journalistik

Medie- och
kommunikationsvetenskap

1. Fristående kurs 20-60 p.
2. 60 p. inom programmet Media
management
3. 60 p. inom Programmet för
interaktiva medier
4. 20 p. inom Programmet för
medieproduktion och journalistik

Högskolan i Kristianstad
Institutionen för humaniora och
samhällsvetenskap

Medie- och
kommunikationsvetenskap

Fristående kurs 20-40 p.

Medie- och
kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskapligt program 120 p.

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Medie- och
kommunikationsvetenskap

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

Medie- och
kommunikationsvetenskap

1. Fristående kurs 20-60 p.
2. Medie- och kommunikationsvetenskapligt program 120 p. (öppet program)
3. Programmet för strategisk
kommunikation 140 p.

Sektionen för humaniora

Malmö högskola
Konst, kultur och kommunikation

Mitthögskolan, Sundsvall
Institutionen för
informationsteknologi och medier
Södertörns högskola
Avd för MKV

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Institutionen för arbete, ekonomi
och hälsa
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Forskarutbildningar
Danmark
Københavns Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Film- og Medievidenskab
•

Taideteollinen korkeakolu, Elokuva- ja lavastustaiteen
osasto, Visuaalisen kulttuurin osasto, Medialaboratorio
(Konstindustriella högskolan, Avdelningen för filmkonst,
Avdelningen för visuell kultur, Medielaboratorium)
•

Ph.D.-studiet svarer i omfang til en studietid på 3 år

Doktorsexamen (möjlighet till en konstnärlig
avhandling)

Århus Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Informations- og Medievidenskab

Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos
(Tammerfors universitet, Institutionen för journalistik och
masskommunikation)

•

•

Licentiatsexamen eller motsvarande studier

•

Doktorsexamen

Ph.D.-studiet svarer i omfang til en studietid på 3 år

Aalborg Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kommunikation
•

Ph.D.-studiet svarer i omfang til en studietid på 3 år

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Litteratur, Kultur og Medier
•

Ph.D.-studiet svarer i omfang til en studietid på 3 år

Syddansk Universitet
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Institut for Journalistik
•

Ph.D.-studiet svarer i omfang til en studietid på 3 år

Roskilde Universitetscenter
Institut for Kommunikation
Journalistik og Datalogi
•

Ph.D.-studiet svarer i omfang til en studietid på 3 år

Finland
Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos
(Helsingfors universitet, Institutionen för kommunikation)
•

Licentiatsexamen eller motsvarande studier

•

Doktorsexamen

Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
(Jyväskylä universitet, Institutionen för kommunikationsvetenskaper)
•

Licentitatsexamen eller motsvarande studier

•

Doktorsexamen

Lapin yliopisto, Mediatieteen yksikkö
(Laplands universitet, Enheten för medievetenskap)
•

Doktorsexamen

Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos
(Åbo universitet, Institutionen för konstforskning,
Mediavetenskap)
•

Licentitatsexamen eller motsvarande studier

•

Doktorsexamen

Vaasan yliopisto, Viestintätieteiden laitos
(Vasa universitet, Institutionen för kommunikationsvetenskaper)
•

Licentiatsexamen eller motsvarande studier

•

Doktorsexamen

Licentiatsexamen innehåller licentiatsavhandling (60 p.) samt
andra studier (kurser och litteratur, 30-40 p.) Licentiatsexamen är inte obligatorisk. Man kan börja studera för
doktorsexamen direkt efter magistersexamen. Då behöver
man genomgå forskarstudier (30-40 p., antalet varierar något
från universitet till universitet) och skriva en doktorsavhandling (120 p.). Om valet av forskarkurser och -litteratur
avtalar man med handledaren individuellt. Vanligtvis måste
man delta aktivt i institutionens forskarseminarium under
två terminer.
(1 p = 1 studievecka)
I tilllägg till institutionernas egna forskarutbildningar verkar
inom ramen för Universitetsnätverket för kommunikationsvetenskaper (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 år 2003, och har nio
forskarplatser. I ELOMEDIA forskarskolan, som startade i
början av 2002, finns det sex forskarplatser. De nya
yrkesinriktade specialiceringsstudier som nätverket ordnar
inom digital kommunikation startade hösten 2002. De nya
licentiatstudierna försöker förena professionen och den
vetenskapliga sfären tätare än förut. I programmet finns 21
studeranden.
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Norge & Sverige

Norge
Universitetet i Bergen
Institutt for medievitenskap
(samfunnsvitenskapelige fakultet)
Universitetet i Oslo
Institutt for medier og kommunikasjon,
(historisk-filosofisk fakultet)
Norges teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU
Institutt for kunst- og medievitenskap
(historisk-filosofiske fakultet)

Sverige
Lunds universitet
Sociologiska institutionen (samhällsvetenskaplig fakultet)
Medie- och kommunikationsvetenskap
•

Göteborgs universitet
Institutionen för journalistik och masskommunikation
(samhällsvetenskaplig fakultet)
•

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
• Minst en 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

*Nytt regelverk for PhD er under utarbeiding.

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

Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 40 p. obligatoriska kurser)

Stockholms universitet
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
(humanistisk fakultet)
•

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

Umeå universitet
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för kultur och medier (humanistisk fakultet)
•

Utbildningen omfattar 4 år, 160 p.: 100 p. avhandling +
60 p. läskurser (därav 25 p. obligatoriska kurser)

Uppsala universitet
Medie- och kommunikationsvetenskap
Institutionen för informationsvetenskap (samhällsvetenskaplig fakultet)
•

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

Örebro universitet
Medie- och kommunikationsvetenskap
Humanistiska institutionen (humanistisk fakultet)
•

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

