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Til Uddannelselses- og forskningsministeriet
fremsendt pr. mail til uds@uds.dk

Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. udkast til bekendtgørelse
om uddannelsen til professionsbachelor i fotojournalistik
Vedr. §3 stk. 1, litra 2 kan Dansk Journalistforbund ikke anbefale, at
fotojournalist-uddannelsen forkortes med 6 måneder (svarende til 12.5%), ved at
praktiktiden skæres ned fra 18 til 12 måneder.
Den øjeblikkelige udvikling på mediemarkedet tilsiger, at fotojournalister i langt
højere grad end tidligere skal kunne bruge deres fotografiske kompetencer i
forskellige formater, fra stillbilleder over levende billeder til multimedieproduktioner,
for at begå sig på arbejdsmarkedet. Det er helt evident blevet sværere for en
nyuddannet fotojournalist at klare sig med de klassiske fotografiske kompetencer i
kampen for at få et fast job eller få fodfæste på freelancearbejdsmarkedet
Derfor er det ikke tilrådeligt at skære ned på hverken praktik eller samlet
uddannelseslængde. Hvorimod det er en god ide, at gøre det obligatorisk at mindst 6
måneder af praktikken foregår et andet sted end på dagbladenes fotoafdelinger. Også
set i lyset af, at det for tiden er vanskeligt at finde det tilstrækkelige antal klassiske
fotojournalist-praktikpladser.
Bliver det besluttet at forkorte praktikken fra 18 til 12 måneder er det Dansk
Journalistforbunds anbefaling, at studietiden forlænges tilsvarende med fokus på
ovennævnte områder.
Fotojournalistuddannelsen i Danmark er internationalt anerkendt og det har igennem
årene ført til at internationale kapaciteter på området har optrådt som
gæsteundervisere, ligesom danske fotojournalister har vundet et væld af
internationale priser. En forkortelse af uddannelsestiden med 12,5 % kan føre til en
ringere uddannelse, hvad ingen kan have interesse i.
Hvis det besluttes at forkorte praktikken vil Dansk Journalistforbund henstille til, at
det først kommer til at gælde fra det hold, der starter i august 2017.
Holdet der starter i februar 2017 har søgt ind på studiet i den forvisning, at
praktiktiden er 18 måneder, og for de fleste er det en ren tilfældighed, at de starter i
februar 2017 og ikke allerede startede i august 2016, idet der er fælles optagelsesprøve
for de to hold.
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