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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för strategisk kommunikation
2017-09-12 att gälla från och med 2017-09-13, vårterminen 2018.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en fristående kurs.  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska studenten visa 

 

Kunskap och förståelse
kunskap om grundläggande begrepp och teorier om kommunikation och
förändring i organisationer 
förståelse för ledarskapets roll i förändringsprocesser 
förståelse för kulturella och sociala processer som påverkar arbetet med
kommunikation vid organisationsförändringar 

 

Färdighet och förmåga
förmåga att självständigt och som ledningsstöd kunna planera, genomföra och
utvärdera kommunikation i en förändringsprocess 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

KOMC17, Strategisk kommunikation: Kommunikation och
ledarskap i förändringsprocesser, 15 högskolepoäng

Strategic Communication: Communication and Leadership in
Change Processes, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Strategisk kommunikation G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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förmåga att diskutera organisationsförändring och kommunikation i relation till
ledarskap, motstånd, makt och meningsskapande 
färdigheter i att praktiskt tillämpa sina kunskaper genom att analysera empiriskt
material om intern kommunikation vid organisationsförändringar 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
förmåga att kritiskt förhålla sig till forskningsresultat och annan litteratur på
området förändringskommunikation. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen syftar till att studenten ska öka sin förmåga att analysera och arbeta med
kommunikation i förändringsprocesser. Kursen syftar dessutom till att ge kunskap om
ledarskapets roll i förändringsarbete. Inledningsvis behandlas grundläggande
perspektiv, teorier och begrepp inom området organisationsförändring och
kommunikation. Därefter fokuserar undervisningen på specifika aspekter av
förändringskommunikation såsom ledarskap och medarbetarskap, planering och
genomförande av kommunikationsinsatser, meningsskapande, motstånd, makt,
delaktighet och praktiska arbetsmetoder. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. 
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. 

 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom tre individuella inlämningsuppgifter, ett projektarbete i
grupp samt ett individuellt salsprov. 
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. 
  
  
  
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån
kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C ska
studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat. Vid kursens start informeras studenterna
om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
Från betygsskalan ovan undantas seminarieuppgift moment 1801 och 1802. Som
betyg för dessa moment används någon av beteckningarna Godkänd eller
Underkänd. För betyget Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat. 
Betyg på hela kursen utgörs av ett medelvärde av betygen på betygsatta prov (där
A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). För att bli Godkänd på kursen måste studenten ha erhållit
minst E på alla moment bedömda med betygsskalan U, E-A och betyget Godkänd på
alla moment bedömda med betygsskalan G-U samt deltagit i alla obligatoriska
moment. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs fullgjorde kursfordringar 45 högskolepoäng inom
samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande. 
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella 
riktlinjer. Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges. 

 

Övrigt
 
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med KOMC06
Förändringskommunikation, 15 högskolepoäng. 
Plagiering anses vara ett allvarligt brott inom universitetet och disciplinära åtgärder
kommer att vidtas för alla former av oegentligheter i samband med examination.
Följden kan bli varning eller avstängning från universitetet under viss tid. 
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Prov/moment för kursen KOMC17, Strategisk kommunikation:

Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser
 

Gäller från V18

 
1801   Seminarieuppgift 1, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1802   Seminarieuppgift 2, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1803   Seminarieuppgift 3, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1804   Projektarbete, 4,0 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1805   Salsprov, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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