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BAKGRUND
Till grund för forskarutbildningen vid Jönköping University (JU) ligger regleringen i lagen (1993:792)
om tillstånd att utfärda vissa examina. De krav som ställs på examen på forskarnivå återfinns i
Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2, examensordning.
Därutöver gäller de examensfordringar som fastställs i denna allmänna studieplan för utbildning på
forskarnivå inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap och de lokala föreskrifter för
forskarutbildning som rektor vid Jönköping University har fastställt (Bestämmelser och riktlinjer för
utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå vid Jönköping University).

EXAMENSBENÄMNINGAR



Filosofie Doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap
Filosofie Licentiatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap

GILTIGHET
Den allmänna studieplanen är giltig för doktorander antagna efter den allmänna studieplanens
fastställande.
Eventuellt byte till denna allmänna studieplan ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

ÄMNESBESKRIVNING
Medie- och kommunikationsvetenskap är ett brett ämne med hemvist i huvudområdena
samhällsvetenskap och humaniora.
Ämnet handlar primärt om att analysera, förklara och förstå såväl den medierade kommunikationens
digitala, kulturella, politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska förutsättningar, påverkansprocesser
och hållbarhet med fokus på dess betydelse för människor, organisationer och samhällen, nationellt
och globalt.
Medie- och kommunikationsvetenskapens teoretiska och metodologiska referensramar är vida. Därför
inspireras studierna av och bidrar med kunskaper till närliggande områden, som exempelvis sociologi,
statsvetenskap, ekonomisk historia, film- och litteraturvetenskap samt pedagogik.

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVAL
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande uppfyller de grundläggande
behörighetskraven fastlagda i Antagnings- och anställningsordning för doktorander vid Jönköping
University (Dnr. 2019/2357-15), samt särskild behörighet (se nedan) och i övrigt bedöms ha sådan
förmåga som behövs för att gå igenom utbildningen.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har
den som har läst minst 90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap på grundnivå eller avancerad
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nivå och har gjort ett självständigt arbete om minst 15 hp på lägst A1-nivå av relevans för ämnet. Den
särskilda behörigheten kan också ha förvärvats i annan ordning i Sverige eller utomlands genom
utbildning och yrkesverksamhet som bedöms likvärdig med föregående förutsättning för särskild
behörighet. Speciell tonvikt vid en sådan bedömning ska läggas vid det självständiga arbetet.
URVAL OCH ANTAGNING
Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig
utbildningen.
Studerande antas till forskarutbildning i enlighet med Antagnings- och anställningsordning för
doktorander vid Jönköping University (Dnr. 2019/2357-15).

UTBILDNINGENS HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL
Studietiden för en doktorand ska normalt uppgå till fyra år för doktorsexamen och två år för
licentiatexamen.
Licentiatexamen kan utgöra etappmål eller avslutning av forskarutbildningen.
Utbildningen omfattar för doktorsexamen 240 hp och inkluderar



en kursdel, 75 hp
en avhandlingsdel, 165 hp.

Utbildningen omfattar för licentiatexamen 120 hp och inkluderar



en kursdel, 52,5 hp
en uppsatsdel, 67,5 hp.

Utöver de mål för forskarutbildning som anges i den nationella examensordningen (bilaga 2 till
högskoleförordningen) ska forskarutbildningen bidra till att skapa en identitet som forskare. Detta
innefattar bland annat aktivt deltagande i seminarieverksamhet både relaterad till det egna
forskarutbildningsämnet och i andra sammanhang, nationellt och internationellt.

KURSER
Kursdelen av utbildningen omfattar obligatoriska och valbara kurser.
För doktorsexamen ingår 45 hp obligatoriska kurser.
För licentiatexamen ingår 22,5 hp obligatoriska kurser.
Övriga kurser inom ramen för respektive utbildning är valbara i enlighet med nedanstående krav.
OBLIGATORISKA KURSER FÖR DOKTORSEXAMEN
Obligatoriska kurser för doktorsexamen är följande kurser (eller motsvarande):
Generella kurser






Arbetsprocess och skrivande i samband med vetenskapligt arbete, 7,5 hp
Designkurs I, 7,5 hp
Designkurs II, 7,5 hp
Etik och reflektion, 4,5 hp
Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp
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Ämnesspecifika kurser, 15 hp
Kurserna ska behandla medie- och kommunikationsvetenskaplig teori och metod samt både historisk
och samtida medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning.
OBLIGATORISKA KURSER FÖR LICENTIATEXAMEN
Obligatoriska kurser för licentiatexamen är följande kurser (eller motsvarande):
Generella kurser


Designkurs I, 7,5 hp

Ytterligare 7,5 hp inom ramen för följande kurser (eller motsvarande):





Arbetsprocess och skrivande i samband med vetenskapligt arbete, 7,5 hp
Designkurs II, 7,5 hp
Etik och reflektion, 4,5 hp
Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp

Ämnesspecifika kurser, 7,5 hp
Kurserna ska behandla medie- och kommunikationsvetenskaplig teori och metod samt både historisk
och samtida medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning.
VALBARA KURSER
Övriga kurser ska vara fördjupande inom det område som doktorsavhandlingen respektive uppsatsen
berör.

EXAMINERANDE MOMENT OCH BEDÖMNING
För godkänd doktors- respektive licentiatexamen fordras godkänt betyg dels på samtliga
examinationsmoment som ingår i utbildningen, dels på doktorsavhandlingen respektive uppsatsen och
försvaret av densamma.
Därutöver ska ur den individuella studieplanen tydligt framgå att examensmålen för eftersträvad
examen är uppfyllda.
Kunskapsprov under forskarutbildningen kan ske genom skriftlig eller muntlig examination eller på
annat lämpligt sätt.
En doktorsavhandling ska försvaras vid en offentlig disputation.
En licentiatuppsats ska försvaras vid ett offentligt seminarium.
Uppfyllelse av examensmålen i Högskoleförordningens bilaga 2 kontrolleras av vid fackhögskolan
utsedd ansvarig med hjälp av den individuella studieplanen.
Förekommande examinationsmoment, doktorsavhandling respektive uppsats bedöms med betygen
underkänd eller godkänd.
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SPRÅK
En doktorsavhandling/licentiatuppsats ska skrivas på svenska, engelska eller annat språk som samtliga
handledare och betygsnämnd/examinator behärskar. Till doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen ska
fogas en kortfattad engelskspråkig sammanfattning.
Om doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen inte är skriven på svenska, ska sammanfattningen
översättas till svenska och bifogas doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen.
Om doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen är skriven på annat språk än svenska eller engelska, ska
doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen översättas till svenska eller engelska.
Doktoranden ansvarar för att eventuella översättningar uppfyller kvalitetskraven på en
doktorsavhandling/licentiatuppsats.

