Institutionen för strategisk kommunikation

Vägledning för valbara kurser under termin 5
Under termin fem har du möjlighet att profilera dig inom strategisk
kommunikation genom att själv välja relevanta kurser att läsa inom ramen för
kandidatutbildningen. Det finns möjlighet att välja kurser vid Lunds universitet,
ett annat svenskt eller utländskt universitet. Syftet med valbara kurser är att du ska
förvärva kunskap som ytterligare stärker din profil på arbetsmarknaden och som
lägger grunden för fortsatta studier.
I detta dokument beskrivs principerna för valet av kurser och vad som kan vara
bra att tänka på när du gör ditt val.
Att tänka på när du väljer kurser
Det är viktigt att du tidigt funderar över vilka typer av kurser du behöver och
vill läsa för att stärka din kunskap och profilera dig inom strategisk
kommunikation. Om du ska läsa kurser i Sverige ansöker du vid ordinarie
tillfälle under vårterminen. Vill du läsa utomlands krävs planering i god tid.
Det kan ta upp till ett år tills dess att din plan kan realiseras.
De valfria kurserna ska profilera din utbildning mot ett specifikt område med
koppling till strategisk kommunikation. Kurserna kan också lägga en grund
för att profilera ditt examensarbete mot ett särskilt ämne som intresserar dig.
När du väljer dina kurser finns två sätt att tänka. Antingen kan du bredda din
profil genom att förkovra dig i ett ämne som inte tas upp inom programmet
eller så kan du fördjupa dina kunskaper inom ett ämne som du redan har läst.
Om du vill bredda din kompetens kan du exempelvis välja att läsa något ämne
som inte redan ingår eller tas upp inom programmet, exempelvis handelsrätt,
psykologi eller statsvetenskap. Om du vill fördjupa dig i ett ämne väljer du
kurser som ger dig ytterligare kompetens inom ett område som tas upp inom
programmet, exempelvis företagsekonomi, organisationssociologi, grafisk
design, mediehistoria eller intermediala studier. Tänk på att institutionen för
strategisk kommunikation även ger fristående kurser.
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Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av poäng görs efter avslutad termin. Huvudprincipen för att
kurserna ska kunna tillgodoräknas inom kandidatprogrammen är att de inte
överlappar med kurser som du redan har läst. Kurserna kan inte ersätta
obligatoriska kurser inom kandidatprogrammen. Därutöver väljer du självständigt
hur du vill profilera dig.
Följande riktlinjer gäller:
 Kurserna måste vara ett akademiskt ämne, som ger högskolepoäng.
 Praktik kan inte tillgodoräknas eftersom det redan ingår i
kandidatprogrammet i strategisk kommunikation.
 Endast hela, avslutade och godkända kurser kan tillgodoräknas.
 Kurser får inte överlappa varandra eller obligatoriska kurser inom programmet. Principen är att samma kunskap inte kan ge poäng flera
gånger. Om överlappning förekommer inom en vald kurs kan poängen
bara tas med en gång.
 Betyg som tagits utomlands översätts inte till svenska betygsnivåer.
 Uppsatser tillgodoräknas inte. Kandidatuppsatsen som ska skrivas
inom programmet måste läggas fram vid Lunds universitet och i
strategisk kommunikation. Kandidatuppsatsen kan inte ersättas med
annan uppsats vid annat lärosäte eller på lärosäte utomlands.
 Språkkurser tillgodoräknas inte.
Institutionen behöver inte ge förhandsbesked om vilka kurser som kan
tillgodoräknas. Utifrån riktlinjerna i detta dokument förväntas du själv kunna välja
kurser som ger dig en attraktiv och unik profil inom ramen för utbildningen. Du är
välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver råd och vägledning
gällande ditt val av kurser. Är du osäker på om det du vill läsa överlappar med
något du redan har läst på programmet, går det bra att skicka kursplanen för den
nya kursen till studievagledare@isk.lu.se.
Den valbara terminen är en möjlighet för dig som i framtiden vill arbeta med vissa
frågor eller inom ett specifikt område. Ta vara på tillfället att förkovra dig i ämnen
som intresserar dig och stärker dina kunskaper inom strategisk kommunikation.
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