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Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2010-06-08
och gäller från höstterminen 2010 vid Karlstads universitet.

Kurskod: MKAD10
Medie- och kommunikationsvetenskap IV, 30 hp
(Media and Communication Studies IV, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Engelska om icke svensktalande studenter eller lärare finns på kursen, annars svenska.

Behörighetskrav
Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande. Kursen MKGC10 Medie- och kommunikationsvetenskap III,
30 hp, eller motsvarande.

Huvudområde
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- identifiera och fördjupa sig i ett teoriområde inom medie- och kommunikationsvetenskapen,
- värdera samtida mediala och kommunikativa företeelser i samhället utifrån de teorier, perspektiv och metoder
som diskuteras under kursen,
- åskådliggöra och diskutera komplexa teoretiska och metodologiska frågor ur såväl nationellt som
internationellt perspektiv (d.v.s. svensk och internationell forskning),
- självständigt genomföra en litteraturöversikt inom ett avgränsat problemområde och utifrån denna utveckla ett
sammansatt teoretiskt perspektiv,
- kritiskt bedöma förtjänster och brister hos teoretiska och metodologiska perspektiv inom medie- och
kommunikationsvetenskapen, samt klassificera dem utifrån deras epistemologiska angreppssätt och relation till
bredare forskningstraditioner,
- förstå och kritiskt reflektera kring relationen mellan teoretiska och metodologiska traditioner inom medie- och
kommunikationsvetenskapen utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv,
- kritiskt granska vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används,
- utforma, genomföra och presentera teoretiskt grundade och metodologiskt drivna studier för att utforska
relevanta forskningsproblem och
- värdera genomförda studiers begränsningar samt identifiera framtida forskningsbehov.

Kursens huvudsakliga innehåll



Kursen består av två delkurser. Undervisningen består under båda delkurserna av obligatoriska seminarier, som
kan vara virtuella, och av individuell handledning.
Delkurs 1: Avancerad teori och metod inom medie- och kommunikationsvetenskap (15 hp)
Under delkursen fördjupar studenten sina teoretiska kunskaper inom valfritt forskningsområde inom medie- och
kommunikationsvetenskap. Vidare behandlar delkursen ämnet medie- och kommunikationsvetenskaps
vetenskapsteoretiska utgångspunkter och den metodarsenal som står till ämnets förfogande. Litteraturval sker
med utgångspunkt i den studerandes intresseinriktning och planer för kommande vetenskapliga studier och väljs
i samråd mellan den studerande och undervisande lärare.
Delkurs 2: Uppsatsarbete (15 hp)
Under delkursen vidareutvecklar studenten sin förmåga till självständigt, vetenskapligt arbete inom ett valt
problemområde. Inom ramen för ett uppsatsarbete utvecklas förmågan att tillämpa såväl teoretiska som
metodmässiga kunskaper på avancerad nivå. Handledning på erbjuds bara under den tid delkursen pågår. Vid
omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examination sker i form av individuella inlämningsuppgifter och ett större uppsatsarbete. Uppsatsen presenteras
och försvaras vid ett seminarium. Opposition på annan students uppsats ingår också i examinationen.
Deltagande i seminarierna, som kan vara virtuella, är obligatoriskt. Antalet tillfällen som en student kan
genomgå examination på delkursen Uppsatsarbete är begränsat till fem.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna 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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

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