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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad informationsteknologi 2018-0612 och senast reviderad 2020-06-01. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Inplacering

Kursen är en obligatorisk kurs inom nedan angivet program. Den är en
introduktionskurs på avancerad nivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Master in Communication (N2CMN)
Huvudområde

Fördjupning

Kommunikation

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp, varav minst 90 hp i ett huvudområde.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• beskriva framträdande teoretiska angreppssätt inom samtida
kommunikationsstudier, samt hur dessa har utvecklats ur äldre teoretiska
traditioner;
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Färdigheter och förmåga

• konstruera en skriftlig argumentation rörande teoretiska angreppssätt och begrepp
på ett koncist och konkret sätt, inom givna ramar;
• använda citat och referenser på ett korrekt sätt i skriven text i enlighet med
förväntningar på akademisk integritet;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt värdera relevansen och användbarheten av olika teoretiska begrepp i
relation till vardagslivet och till ett specifikt forskningsprojekt inom
kommunikationsstudier.
Innehåll

Kursen ger studenterna en väg in i programmet som helhet. Den introducerar en rad
olika teoretiska tillvägagångssätt inom kommunikationsstudier, vars tillämpning
utvecklas vidare i efterföljande kurser. Kursen fokuserar både på de tongivande
teorierna inom fältets samtida forskningsfront och de äldre teorier vars inflytande
fortfarande mer eller mindre direkt gör sig gällande inom disciplinen. Förutom att ge en
översikt över dessa mer övergripande "makroteorier" introducerar kursen också teorier
som är relevanta för specifika domäner eller delfält inom kommunikationsstudier (t.ex.
teorier om interpersonell kommunikation, teorier om kommunikationsteknik, teorier
om media och politisk kommunikation, teorier om organisationskommunikation).

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och workshops. I föreläsningar
introduceras huvuddelen av kursinnehållet. I workshops får studenterna möjlighet att
diskutera några av frågorna relaterade till de teorier som ingår i kursen.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppsats (4,5 hp), ett bidrag till en
seminariediskussion (2 hp) och ett test som handlar om praktiker som hänger samman
med akademisk integritet (1 hp).
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
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Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Bidraget till seminariediskussion betygsätts med antingen Godkänd (G) eller
Underkänd (U). Testet om akademisk integritet betygsätts med antingen Godkänd (G)
eller Underkänd (U).
För att få betyget Godkänd (G) för hela kursen ska en student få betyget Godkänd (G)
på uppsatsen, bidrag till seminariediskussion och test. För att få betyget Väl godkänd
(VG), krävs betyget Väl godkänd (VG) på uppsatsen och betyget Godkänd (G) för
bidrag till seminariediskussion och test.
Kursvärdering

Efter avslutad kurs ges studenterna möjlighet att delta i en anonym kursvärdering.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurserna TIA083 Communication:
Communication, activity and organization or TIA171 Communication: Theory of
Communication.
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