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Högskolepoäng 30 hp

Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap
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Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 50.0 %
Humanistiska området 50.0 %

Mål Efter kursen ska den studerande:
- ha tillägnat sig grundläggande forskningsförberedande kunskaper i medie- och
kommunikationsvetenskap
- behärska teorier med inriktning på mediernas användning av estetiska former och
uttryckssätt.
- vara väl förtrogen med teorier med inriktning på mediernas funktioner i offentligheten, såväl
politisk som kulturellt
- kunna välja teoretiskt och metodologiskt angreppssätt och tillvägagångssätt för sitt
självständiga uppsatsarbete
- väl behärska en humanistisk och samhällsvetenskaplig praktik vad gäller formalia och
språkbruk.

Kursens innehåll Moment 0010, Seminarieserie, aktuella forskningsinriktningar, 7,5 högskolepoäng
Momentet utgörs av en serie seminarier som behandlar centrala problemområden utifrån
aktuell forskning, där både medieteoretiska frågor och metodfrågor inkluderas.
 
Moment 0020, Teoretisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=HME01D&revisionId=2032&lang=sv
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Momentet är en teorikurs. I fokus står mediernas sociala och kulturella kontexter och frågor
om representation och konstruktion. Följande teman är centrala: politisk kommunikation,
social klass, etnicitet, genus och konsumtionskulturer.
 
Moment 0030, Uppsats, 15 högskolepoäng
I momentet genomförs ett självständigt forskningsarbete som förenar en teoretisk och en
empirisk ansats. Ämne och problem väljs i samråd med handledare.

Undervisning Semiarier, föreläsningar och individuell handledning.

Förkunskaper Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30 hp), (31-60 hp) och (61-90 hp), 90 hp

Examinationsform Aktiv närvaro, skriftliga uppgifter, seminariebehandlad uppsats samt uppsatsopposition.

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

Övriga föreskrifter Skriftlig kursvärdering genomförs efter varje delmoment
Närvarokrav på uppsatsseminarier

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Seminarieserie, aktuella forskningsinriktningar 7,5 hp Betyg: AF

0020   Teoretisk fördjupning 7,5 hp Betyg: AF

0030   Uppsats 15 hp Betyg: AF


