
N O R D I S K  J O U R N A L I S T C E N T E R   
  

Tre veckor, tre länder, tre 
teman – ett förlopp  

Period: 3 veckor - över 4 månader med 
tid för webbseminarier, projektarbete och

publicering mellan modulerna. 

Aarhuskursen går sin i sin 63:e säsong 
och har förnyats till innehåll och form. 
2020 har vi hållbarhet som tema.


Kursbeskrivning och registrering:

www.njc.dk/aarhus-kurset-2020


Aarhus
kursen

• Tillträde till ledande politiker

• Uppdaterad kunskap om säkerheten i 

Östersjön, Nordatlanten och Arktis

• Nya verktyg för klimatsbevakning

• Utökat källnätverk (politiska källor, media,

   företag, frivilligorganisationer)

• Ett nätverk av kollegor i Norden


 Det får deltagarna 

Medierna på 20-talet 
Aarhus: 27.9. - 2.10.2020

• Medierna, översikt och utveckling just nu:

   globalt, lokalt och i Norden

• Det du inte lärde dig på journalistik- 

utbildningen: webdoc, nyheter på mobilen, 
TikTok, Snapchat, SoMe-bevakning och 
robotjournalistik  


• Skillnader i Norden: medier, journalistik, 
invandring, kön, politisk historieskrivning 
 


Island i förarsätet 

Reykjavik: 25.10. - 30.10.2020

• Aktivism kontra journalistik, klimatkris,

   massturism och nordisk politik.

• Nordiska rådet håller sin 72:e session, vi är

   med och får tillgång till politiker och

   experter och vi deltar i kulturprisgalan

• Nya verktyg inom klimat- och 

miljöjournalistik


Europa på 20-talet  
Bryssel: 29.11. - 4.12.2020

• EU: s nya gröna pakt, Nordens förhållande 

till EU, demokrati kontra populism, 
migration och tillväxt, den digitala framtiden


• Nya metoder och källor ger sätter lokala 
berättelser i ett globalt perspektiv - och 
omvänt


• EU-ombudsmannen, EU: s nordiska 
kommissionärer och Norges EU-
ambassadör


Ansökan  
Skriv till NJC: s internationella koordinator

Elisabeth Bjarløv: eb@dmjx.dk

senast den 25:e juni 2020 
 
Mer: 

www.njc.dk/aarhus-kurset-2020


Det övergripande målet är att stärka journa-

listiken genom nordiska nätverk och ge

nordiska perspektiv i en internationell värld.  

Arbetsformerna växlar mellan presentationer, 
besök på fältet, grupparbete/övningar och 
debatt. Det är möjligt att arrangera egna 
besök.


Hållbarhet i Norden, 
medierna och Europa 
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