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Successiv
fördjupning:
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(A2E)

Huvudområde:
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-06-12 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Kandidatexamen med minst 90 hp i huvudområde kulturgeografi eller medie- och
kommunikationsvetenskap, eller motsvarande (exempelvis turismvetenskap, samhällsplanering, eller
filmvetenskap). Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska
ingå. Engelska B/6. Avslutade kurser 60 hp från:
MKA100 Introduktion till geomediastudier 7.5 hp
MKA101 Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv 7.5 hp
MKA102 Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet 7.5 hp
MKA103 Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet 7.5 hp
MKA200 Geomediastudier i praktiken 15 hp
Utöver ovanstående, 15 hp på avancerad nivå i medie- och kommunikationsvetenskap eller
kulturgeografi.



Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- självständigt identifiera och formulera komplexa forskningsfrågor inom geomediastudier,
- kritiskt och sofistikerat integrera teori, metod och data relevanta för geomediastudier,
- systematiskt organisera och inom givna tidsramar slutföra ett forskningsprojekt som fördjupar och
utvecklar en förståelse av nutida fenomen inom geomediastudier,
- muntligt och skriftligt redovisa och argumentera för relevanta vetenskapliga slutsatser,
- redogöra för och följa aktuella etiska regler för forskningsprojekt inom geomediastudier och
- identifiera framtida forskningsbehov inom geomediastudier.

Innehåll
Uppsatsarbetet på masternivå omfattar 30 hp och ska ta formen av ett akademiskt projekt av teoretisk
och empirisk karaktär. Uppsatsarbetet utgör ett akademiskt kunskapssökande av ett problem som är
relevant för det akademiska forskningsfältet geomediastudier. Uppsatsarbetet är ett självständigt utfört
teoretiskt och empiriskt forskningsprojekt (som kan innehålla element av produktion), som genomförs
under handledning. Processen ger avancerad forskningskompetens relaterad till geomediastudier, och
insikt i problemformulering och arbetsprocesser inom ämnesområdet. Det är en övning i förberedelser av
ett forskningsprojekt från originalidé. till slutförande i form av en akademisk text i uppsats- eller
uppsats/projekt-format. 

Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning
i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier, dels genom opposition på andra studenters arbete. Antalet tillfällen som en
student kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem, på grund av begränsade resurser.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


