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30 hp

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesgrupp

Medie- o kommunikationsvetenskap

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 50.0 %
Humanistiska området 50.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- redogöra för central teoribildning inom medie- och kommunikationsvetenskap
- redogöra för olika forskningsmetoder inom medie– och kommunikationsvetenskap
- visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet medieretorik
- kunna skriva kortare vetenskapliga texter
Färdighet och förmåga:
- visa färdighet i att kritiskt granska retorisk verksamhet i olika medier
- analysera medietexters och medieprodukters form och innehåll
- visa förmåga att tillämpa en humanistisk och samhällsvetenskaplig vetenskaplig praktik vad
gäller formalia
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- reflektera kritiskt kring central teori inom ämnet
- värdera olika metoder i förhållande till vetenskapliga problem
- visa förmåga att reflektera över och kritiskt granska och värdera andras arbeten.

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Kursens innehåll

I kursen behandlas förhållandet mellan teori och metod inom det medie- och
kommunikationsvetenskapliga området. Kursen rymmer både samhällsvetenskapliga och
humanistiska metoder och teoribildningar.
I kursen fördjupas särskilt kunskaperna om medier, journalistik och kommunikation utifrån ett
medieretoriskt perspektiv. I kursen tillämpas moderna och klassiska retoriska teorier.
Olika kvantitativa och kvalitativa metoder studeras och tillämpas.
I uppsatsmomentet tränas förmågan i vetenskaplig skriftlig framställning. Studenten författar
en kortare, självständig uppsats under tillämpning av grundläggande vetenskapliga
publiceringsregler samt genomför ett opponentuppdrag.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30 hp), 30 hp

Examinationsform

Skriftlig och muntlig samt opponentskap.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Medie- och kommunikationsteori

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Medieretorik

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Vetenskapliga metoder

7,5 hp

Betyg: AF

0040 Uppsats

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

