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'De journalistiek is een beroep voor
zelfstandige, eigenwijze, ambitieuze en
creatieve mensen met passie voor de
publieke zaak. De samenleving verwacht terecht - veel van de journalist.'

De complexiteit van veel onderwerpen stelt hoge eisen aan
de journalistiek die hierover moet berichten. Universitair
geschoolde journalisten zijn in staat om uiteenlopende
(actuele) vraagstukken snel te analyseren en te vertalen in een
journalistiek product dat toegankelijk is voor een breed
publiek.
In de duale master Journalistiek en media combineer je een
academische opleiding met een intensieve stage van drie
maanden bij een media- of journalistiek bedrijf. Je kiest uit
twee specialisaties: geschreven pers (Journalistiek) of
audiovisuele media (Research en Redactie).
In de praktijkvakken werk je aan multimediale reportages
en onderzoeksjournalistieke projecten onder begeleiding
van ervaren docenten. In Journalism and Production
Studies wordt veel aandacht besteed aan de nieuwste
ontwikkelingen; er is ruimte om te reflecteren op de
veranderingen in het medialandschap en op wat
journalistieke ethiek betekent.

Carrièreperspectief
Een vak belicht

Na het afronden van deze opleiding
beschik je over gedegen professionele
vaardigheden en theoretische kennis.
Dankzij je stage heb je ook al
werkervaring opgedaan. Bijna 80
procent van de afgestudeerden werkt in
de media. De belangrijkste werkgevers
zijn:
• dagbladen en tijdschriften, zoals NRC
Handelsblad, de Volkskrant en Trouw;
• omroeporganisaties als NOS, NTR,
BNN-VARA en VPRO-Human;
• digitale media en commerciële zenders
als RTL en BNR.

Journalistiek en
media (18 EC)
In dit kernvak leg je
de basis voor geschreven journalistiek en audiovisuele
researchjournalistiek.
Bij de specialisatie
Journalistiek leer je
de basisbeginselen
van de vaardigheden
binnen de genres
Nieuws, Achtergronden, Interview en
Reportage. Bij de
specialisatie Research
en Redactie leer je
de basisbeginselen
en vaardigheden
binnen de genres
Nieuws, Actualiteiten
en Opinie en debat.
Ook leg je de basis
voor vaardigheden
op het gebied van
bronnenonderzoek,
datajournalistiek en
het werken in een
multimediale
omgeving.

Toelatingseisen

Kerngegevens

Diploma
Het duale masterprogramma
Master of Arts
Journalistiek en media is toegankelijk
in Mediastudies
met een universitair bachelordiploma
van de UvA of een gelijkwaardig,
Duur
erkend bachelordiploma van een andere 1,5 jaar / 90 EC
universiteit.
Vorm
Voltijd

Selectieprocedure
Start
In verband met het beperkte aantal
1 september
stageplaatsen geldt voor alle kandidaten
een selectieprocedure. De toelatingsVoertaal
commissie kijkt hierbij naar de invulling Nederlands
van je bachelor, studieresultaten en
Croho
motivatie, en je journalistieke ervaring. 60831
We vragen je een aantal documenten te
uploaden voor een persoonlijk
aanmelddossier. Naar aanleiding
hiervan kan de toelatingscommissie je
uitnodigen voor een gesprek. Bij dit
Contact
gesprek zijn de betrokken dagbladen,
Faculteit der
omroepen en productiebedrijven
Geesteswetenschappen
Admissions Office
vertegenwoordigd. Zie ook:
Spuistraat 134, room 0.12
uva.nl/ma-journalistiek-media
1012 VB Amsterdam
T: +31 (0)20 525 4481
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