Utbildningsplan
MedieMedie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
180
180 högskolepoäng
vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) AB i Jönköping,
fastställd av HLK:s styrelse 20072007- 0404-18
Allmän beskrivning
1. Programmets namn: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
2. Omfattning: 180 högskolepoäng
3. Nivå: Grund
4. Programkoder Ladok: LGMKV
5. Beslut: Framtagen av MKV:s programnämnd 2007-01-16, Fastställd av HLK:s styrelse
2007-04-18.
6. Ändringsuppgifter: För studenter som påbörjat utbildningsprogrammet före HT2007
gäller tidigare utbildningsplan.
Programbeskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet är ett treårigt kandidatprogram som
vänder sig till studenter som inriktar sig på att arbeta med information och kommunikation inom
olika yrkesfält. Programmet har därför tre olika inriktningar; Public
Relations/Marknadskommunikation, Medieproduktion och Organisationskommunikation.
Huvudområdet är medie- och kommunikationsvetenskap som utgör hälften av programmet och
som läses under tre terminer med progression genom fördjupningskurser samt självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Valfria studier omfattar 30 högskolepoäng. Programmet erbjuder studenterna möjligheter till
studier utomlands vid något av HLK:s partneruniversitet eller kurser inom ramen för
programmets ansvar. Studenter kan också välja att läsa fristående kurser som kan kombineras i
examen. Vissa kurser inom programmet ges på engelska.
Mål (Learning outcomes)
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten med följande precisering av HF bilaga 2 (SFS 2006:1053)
-

visa kunskap och förståelse inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga området,
samt inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga
metoder inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen både gällande
kvantitativa som kvalitativa, fördjupning inom antingen Public
Relations/Marknadskommunikation, Medieproduktion eller
Organisationskommunikation.

Färdighet och förmåga
Målen gäller i enlighet med examensmålen i HF bilaga 2 (SFS 2006:1053) för kandidatexamen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Målen gäller i enlighet med examensmålen i HF bilaga 2 (SFS 2006:1053) för kandidatexamen.
Kursuppgifter
I kandidatprogrammet ingår följande kurser. För varje kurs finns en särskild kursplan upprättad
enligt HF 6:15.
Huvudområde:
Medie- och kommunikationsvetenskap A
Medie- och kommunikationsvetenskap B
Medie- och kommunikationsvetenskap C

30 hp
30 hp
30 hp

Inriktningar:
PR/Marknadskommunikation:
PR/Marknadskommunikation:
Marknadskommunikation
Copy Writing
Brand Management
Trycksaksproduktion
Verksamhetsförlagd Utbildning
Projektarbete

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
18 hp
12 hp

Medieproduktion:
Medieanalys
Radioproduktion
Nyhetsproduktion
TV-produktion
Verksamhetsförlagd Utbildning
Projektarbete

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
18 hp
12 hp

Organisationskommunikation:
Organisationskommunikativa grunder
Internkommunikation
Externkommunikation
Kriskommunikation
Verksamhetsförlagd Utbildning
Projektarbete

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
18 hp
12 hp

Valfri termin

30 hp

Programmets struktur är följande:
År 1
Medie- och kommunikationsvetenskap

30 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap

30 hp

År 2
Inriktning:
PR/Marknadskommunikation
Medieproduktion
Organisationskommunikation

60 hp

År 3
Medie- och kommunikationsvetenskap (inkl. examensarbete)

30 hp

Valfri termin

30 hp

Examensuppgifter
Efter fullgjorda kursfordringar inom Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet
utfärdas kandidatexamen med inriktning mot antingen Public
Relations/Marknadskommunikation, Medieproduktion och Organisationskommunikation.
Engelsk översättning är Degree of Bachelor.
Förkunskapskrav och urvalsgrunder
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildningsprogrammet finns angivet i HF 7:5-7, 24.
Särskild behörighet
För antagning till utbildningsprogrammet krävs särskild behörighet med betyget lägst Godkänd i
följande ämnen:
SvB/Sv2B
ShA
EngB
eller motsvarande kunskaper enligt HF 7:8
Övrigt
Utbildningsprogrammet ges på helfart. Undervisningsspråk är svenska och engelska.
De i utbildning ingående kurserna om 30 högskolepoäng kan även läsas var för sig. Kursbevis
över genomförd kurs erhålles efter ansökan.

