
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för kommunikation och medier
2010-05-31 och senast reviderad 2017-04-11. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2017-04-11, höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen kan läsas som fristående kurs i huvudområdet medie- och
kommunikationsvetenskap. Kursen är en verksamhetsförlagd utbildning på heltid.  
Undervisningsspråk: Svenska
Kursen ges på svenska, men moment på andra skandinaviska språk och engelska kan
förekomma. 

 

Kursens mål
 
Kursens syfte är att ge studenten en yrkesförberedande praktik där den teoretiska
delen av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap kopplas till praktisk
yrkesverksamhet. Vidare syftar kursen till att ge studenten kunskaper och färdigheter
av värde för såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet.  
 
  

 

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten: 
-  ha en sådan förståelse för hur arbete bedrivs inom medie- och
kommunikationsbranschen att man kan utföra självständiga analyser av
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organisationer utifrån medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv. 

 

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten: 
-  kunna tillämpa medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och kunskaper i
en professionell kontext. 
-  kunna utföra yrkesrelaterade arbetsuppgifter inom medie- och
kommunikationsbranschen. 
-  muntligt och skriftligt kunna reflektera över sin praktik och den organisatoriska,
sociala och professionella kontext inom vilken denna utövas. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten: 
-  visa insikt i frågeställningar rörande etik, makt och sociala distinktioner i relation till
det medie- och kommunikationsvetenskapliga yrkesområdet. 
-  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens i relation till yrkeslivet. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen innefattar praktikarbete inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga
området och kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt
frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands. 

 

 

Kursens genomförande
 
Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Med stöd av
handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter
och medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till
genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd till ges
möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter
inom medie- och kommunikationsvetenskapen. 

 

Kursens examination
 
Examination sker genom en praktikrapport och en praktikuppgift som författas
individuellt och som granskas vid ett seminarium samt genom att handledaren på
praktikplatsen utfärdar ett intyg med uppgifter om praktiken och de arbetsuppgifter
som studenten genomfört. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används någon av beteckningarna godkänd eller underkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter, uppfyller de
lärandemål som anges för kursen och närvarar på arbetsplatsen under
praktikperioden i enlighet med de villkor som råder i den organisationen. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng i avslutade kurser, varav 90
högskolepoäng i Medie- och kommunikationsvetenskap, inklusive godkänt
examensarbete för kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap eller
motsvarande. 

 

Övrigt
 
Att skaffa praktikplats samt att finansiera resor, bostad, m.m. är studentens eget
ansvar. Efter ansökan till kursen kontaktar studenten kursansvarig lärare. Innan
praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga
arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig. 
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Prov/moment för kursen MKVA12, Medie- och kommunikationsvetenskap:

Kvalificerad yrkespraktik
 

Gäller från V08

 
0701   Kvalificerad yrkespraktik, 30,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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