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Staðgóð menntun blaða- og fréttamanna er mikilvæg
forsenda þess að þeir geti sinnt hlutverki sínu við að upplýsa, fræða og hafa ofan af fyrir fólki og ekki síst hafa
gætur á valdhöfum fyrir hönd almennings. Undanfarin ár
og áratugir hafa verið tími mikilla breytinga í fjölmiðlum
en mikilvægi þeirra í nútímaþjóðfélagi hefur síst minnkað.
Tækniþróun, vefmiðlun og tilkoma samfélagsmiðla hefur
um sumt gert rekstur hefðbundinna fjölmiðla erfiðari, en
um leið hafa opnast ný og spennandi tækifæri til þess að
miðla efni og á fjölbreyttari hátt en áður.

Fjölbreytt, hagnýtt og fræðilegt nám
Í námi er áhersla lögð á að kenna nemendum vinnubrögð og aðferðir sem blaða- og fréttamenn nota við vinnu sína og að laga
efni sitt að ólíkum tegundum miðla. Nemendur læra að fullvinna
efni fyrir prent-, vef-, mynd- og hljóðmiðla, þ.m.t. að taka upp efni,
klippa og ganga frá til birtingar. Einnig að nota samfélagsmiðla
til að afla efnis og miðla því og að nota ýmis konar hugbúnað til
margmiðlunar. Þá er fjallað um helstu kenningar um fjölmiðla,
hlutverk þeirra, ábyrgð og ítarlega um íslenskt fjölmiðlaumhverfi í
alþjóðlegum samanburði.

Verklegt nám og reynsla
Nemendur í blaða- og fréttamennsku fá spennandi tækifæri til að
afla sér reynslu í fjölmiðlun. Þeir ritstýra fréttahluta student.is, vefs
sem rekinn er innan Háskóla Íslands. Verkefni nemenda í flestum
áföngum eru birt á student.is en einnig vinna þeir hagnýt verkefni í samstarfi við ýmsa fjölmiðla. Nemendur fara í nokkurra vikna
starfsþjálfun á helstu fjölmiðla landsins þar sem þeir starfa sem
blaða- og fréttamenn og kynnast af eigin raun vinnu á ritstjórnum
og njóta leiðsagnar reyndra blaða- og fréttamanna.

Samstarf við vettvanginn
Námsleiðin er í margskonar samstarfi við fjölmiðla, fagfélög blaða
manna og fjölmiðlafræðinámið á Akureyri um eflingu blaðamennsku
með ráðstefnum og námskeiðahaldi. Reyndir fjölmiðlamenn sinna
einnig stundakennslu, hver á sínu sérsviði. Umsjónarmaður náms
ins er Valgerður Jóhannsdóttir sem hefur yfir 20 ára starfsreynslu
í fjölmiðlum.
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Verkleg lokaverkefni
Lokaverkefni í blaða- og fréttmennsku samanstendur af fjölmiðlaafurð, sem getur t.d verið heimildarmynd, útvarpsþáttur,
grein í rafrænu eða prentuðu blaði eða tímariti, bók, vefur eða
margmiðlun af einhverju tagi og greinargerð um verkið. Fjölmiðlaafurðin skal vera unnin í samræmi við viðurkennd fagleg
vinnubrögð í blaða- og fréttamennsku.

Fjölbreyttir atvinnumöguleikar
Atvinnumöguleikarnir eru fjölbreyttir enda fjölgar miðlunum, ekki
síst á vefnum og varla til það félag, stofnun, fyrirtæki eða samtök
sem ekki stendur fyrir upplýsingamiðlum af einhverju tagi. Útskrifaðir nemendur starfa sem blaða- og fréttamenn á dagblöðum,
tímaritum, útvarpi og sjónvarpi og vefmiðlum af ýmsu tagi. Einnig
vefstjórar, ritstjórar fréttabréfa, kennarar, upplýsingafulltrúar og á
auglýsingastofum svo dæmi séu tekin.

Inntökuskilyrði
Námið er ætlað þeim sem lokið hafa BA-, BSc-, BEd-námi eða hliðstæðu prófi. Að jafnaði er aðeins þeim veitt innganga sem lokið
hafa prófi með fyrstu einkunn. Gert er ráð fyrir að hámarks fjöldi
nemenda verði bundinn við 21.

Diplómanám
í blaða- og fréttamennsku
Boðið er 30 ECTS diplómanám í blaða- og fréttamennsku.
Í diplómanáminu er lögð áhersla á hagnýt námskeið. Nemendur
læra um fjölmiðlarétt, vinnubrögð og siðareglur blaðamanna.
Einnig er fjallað um fréttaöflun og fréttaskrif og hvernig laga skuli
efni að ólíkum tegundum miðla. Þá læra nemendur að taka upp
efni fyrir hljóð- og myndmiðla og að fullvinna efni til birtingar í
prent-, vef-, mynd- og hljóðmiðli.
Námskeið í diplómanámi eru metin inn í MA-námið að því tilskildu að nemandi fái inngöngu í það.

Inntökuskilyrði
Námið er ætlað þeim sem lokið hafa BA-, BSc-, BEd-námi eða sambærilegu námi.
Upplýsingar fyrir umsækjendur í Háskóla Íslands:
Umsóknarfrestur um meistaranámið er til 15. apríl eða
15. október en diplóma námið til 5. júní eða 30. nóvember.
Rafræn umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Háskóla
Íslands: www.hi.is Nánari upplýsingar um námið má finna
á vefsíðu blaða- og fréttamennsku: www.hi.is/blada_og_
frettamennska

