UTBILDNINGSPLAN
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap
med internationell inriktning 120/160 poäng
(International Communications Programme, 120/160 points)
Utbildningsplanen är fastställd av humanistisk-samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
2000-10-25.
Utbildningens mål
Programmet förbereder för informationsuppgifter i en internationell miljö - inom näringsliv,
organisationer, massmedier och myndigheter - och för forskarutbildning inom ämnet medieoch kommunikationsvetenskap.
Utbildningens uppläggning och innehåll
Huvudämne i programmet är medie- och kommunikationsvetenskap, 60/80 poäng. I dessa
poäng skall ingå 10 poäng i internationell och interkulturell kommunikation, och uppsatser
som ingår på B-, C- och D-nivån skall ha en internationell inriktning. I programmet skall även
ingå studier om minst 40 poäng i något av ämnena engelska, franska och tyska, alternativt 20
poäng i något av dessa språk och minst en termins studier vid något utländskt universitet.
Denna termin skall planeras i samråd med och i förväg godkännas av Örebro universitet.
Programmet inleds med studier i A-kursen i huvudämnet. Därefter väljer studenten
själv vilken ordning kurserna läses i. Utöver de obligatoriska kurserna i medie- och
kommunikationsvetenskap, och i ett språk, ingår valfria kurser om 20/40 poäng. Här finns
bl.a. möjlighet att läsa planerad kommunikation som ger kännedom om de praktiska verktyg
som används i PR- och informationsverksamhet.
Obligatorisk närvaro vid undervisningen förekommer i moment av tillämpad karaktär
(laborationer, seminarier, arbetsplatsbesök etc.), vilket anges i respektive kursplan.
Inom detta program har studenterna förtur till utbytesplatser på något av institutionens
avtalsuniversitet (i Japan, Australien, Nordamerika, Europa). För detta krävs minst 40 poängs
studier varav 20 poäng inom det ämne man planerar att läsa utomlands. Urval till
utbytesplatser görs efter intervju och i vissa fall språktest. De studenter som befinner sig i
slutet av sin utbildning prioriteras i första hand.
Betyg och examination (HF 6 kap 10-11§)
Betyg sätts av examinator efter genomgången kurs. Som betyg på kurs används något av
uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
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Examen (HF 6 kap 4,5§)
Efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng leder utbildningen till en filosofie
kandidatexamen om följande villkor uppfylls:
- 60 poäng i medie- och kommunikationsvetenskap,
vari skall ingå ett självständigt arbetet om minst 10 poäng,
- 20 poäng i ytterligare ett akademiskt ämne (se den lokala examensordningen för Örebro
universitet, http://www.oru.se/utb/examina2.html).
Efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 160 poäng leder utbildningen till en filosofie
magisterexamen om följande villkor uppfylls:
- 80 poäng i medie- och kommunikationsvetenskap,
vari skall ingå ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10
poäng,
- 20 poäng i ytterligare ett akademiskt ämne (se den lokala examensordningen för Örebro
universitet, http://www.oru.se/utb/examina2.html).
Behörighet för tillträde till programmet
För tillträde till programmet krävs, förutom grundläggande behörighet till högskolestudier,
följande behörighet:
svenska B/svenska 2B/svenska 3 årskurser HSENT/svenska etapp 3
engelska B, engelska 3 årskurser HSEN eller 2 årskurser HHE/engelska etapp 3
För inriktning mot tyska respektive franska krävs dessutom
tyska/franska lägst C-språk kurs B/ tyska/franska 2 årskurser B-språk eller 3 årskurser Cspråk / tyska/franska etapp 3.
Behörighet för tillträde till ämnen inom programmet
För tillträde till andra ämnen och kurser än huvudämnet kan krav finnas på särskild
behörighet utöver den som gäller för antagning till programmet. Dessa anges i
kursplanerna/kurskatalogen.
Urval, platsgaranti och förtur
Den som antagits till programmet har platsgaranti till huvudämnet och har med vissa
undantag platsgaranti till alla andra ämnen vid Örebro universitet upp till 120/160 poäng. Om
antalet sökande till en kurs, som inte omfattas av platsgarantin för programstudenter, är större
än antalet tilldelade platser sker urvalet utifrån uppnådda poäng inom programmet vid
anmälningstillfället. Förtur ges till Humanistiska institutionens utbytesplatser vid utländska
universitet. Se också antagningsordning för Örebro universitet:
http://www.oru.se/utb/antordn.html
Tillgodoräknande av tidigare utbildning (HF 6 kap 12-14§)
Studier vid annan högskola eller annat universitet kan tillgodoräknas i examen efter särskild
ansökan till Avdelningen för studentfrågor.
Beslut om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet som del av kurs fattas av
examinator.
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