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Vägledning för valbara kurser, Kandidatprogram (termin 5) 
 
Syftet med valbara kurser är att du som student ska kunna välja kurser som ytterli-
gare stärker din profil på arbetsmarknaden och som lägger grunden för fortsatta 
studier.   
 
Under termin fem finns möjlighet för dig att välja kurser som kan ingå i utbild-
ningen. Det finns möjlighet att välja kurser vid Lunds universitet, något annat 
svenskt universitet eller utländskt universitet. Nedan beskrivs principerna för valet 
av kurser och för tillgodoräknande. För studenter på kandidatprogrammet i strate-
gisk kommunikation och digitala medier gäller dessa riktlinjer för alternativet ut-
landstermin, termin 5. 
 
 
Principer för val av kurser 
 
Det är viktigt att du tidigt funderar över vilka typer av kurser du behöver och vill 
läsa för att stärka din kunskap inom huvudområdet 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 till dess 
att din plan kan realiseras.  
 
När du planerar dina valbara kurser finns två sätt att tänka kring valet. Antingen 
kan du satsa på att bredda eller fördjupa de kunskaper som du får inom de kurser 
som ges på programmet. Kandidatprogrammen är tvärvetenskapliga och ger dig 
kunskaper inom ämnen som traditionellt finns inom olika discipliner, men med den 
gemensamma nämnaren att de handlar om strategisk kommunikation. Om du vill 
bredda din kompetens kan du exempelvis välja att läsa något ämne som inte redan 
ingår eller tas upp inom programmet, exempelvis juridik. Om du vill fördjupa dig 
satsar du snarare på att läsa kurser som ger dig ytterligare kompetens inom ett om-
råde som tagits upp inom programmet, exempelvis sociologi eller statsvetenskap. 
Det finns en mängd mer nischade kurser som kan vara lämpliga fördjupningar. 
Tänk även på att det kan finnas kurser som kan läsas på distans och som kan kom-
bineras med kurser som kräver fysisk närvaro. 
 
Tillgodoräknande 
 
Tillgodoräknande av poäng görs efter avslutad termin. Principen för att kurserna 
ska kunna tillgodoräknas inom kandidatprogrammen är att de har en tydlig och 
relevant koppling till ämnet strategisk kommunikation och att de inte överlappar 
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tidigare kurser. Kurserna kan inte ersätta obligatoriska kurser inom kandidatpro-
grammen. Följande riktlinjer gäller: 
 

• Kurserna måste vara ett akademiskt ämne. Kurser om dans, chokladkun-
skap, möbelrenovering m.m. kan visserligen vara personlighetsutvecklande 
men tillgodoräknas inte. Kurser som handlar om att utveckla en färdighet, 
t.ex. förhandlingsteknik, måste ha en tydlig anknytning till strategisk 
kommunikation för att kunna tillgodoräknas. Praktik kan inte tillgodoräk-
nas eftersom det redan ingår i kandidatprogrammet i strategisk kommuni-
kation. För kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala 
medier utgår praktik vid val av utlandstermin. 

• Endast hela, avslutade och godkända kurser kan tillgodoräknas. Enskilda 
moment, övningar eller delkurser tillgodoräknas inte.  

• Kurser får inte överlappa varandra eller obligatoriska kurser inom pro-
grammet. 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.  

• Akademiska språkkurser kan inte tillgodoräknas. 
• 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. 

• Kurser från MBA-program tillgodoräknas normalt inte. Programmen är 
inte alltid akademiskt poänggivande och tillgodoräknas då inte.  

 
Utifrån dessa riktlinjer kan du själv välja vilka kurser som är lämpliga att läsa inom 
ramen för utbildningen. Om du är osäker på om den valbara kursen kan komma att 
överlappa med det som ingår i programmet eller behöver råd kring dina val kontak-
tar du studievägledaren. 
 
Att studera utomlands 
 
Utlandsstudier ger din utbildning en spännande profil. Du får möjlighet att läsa 
kurser men utöver det får du möjligheten att lära känna ett nytt land, en ny kultur 
och inte minst tillfälle att förbättra dina språkkunskaper.  
 
Utlandsstudier via universitetets olika avtal söks via samhällsvetenskapliga fakulte-
ten i två utlysningar per år. Institutionen anordnar informationsmöten inför aktuella 
utlysningar och ger förhandsbesked på kursval. Läs gärna mer på 
www.sam.lu.se/utbildning/studera-utomlands/soka-utbytesstudier. Du kan också 
söka till lärosätena utomlands helt på egen hand. Detta innebär mycket arbete så 
var ute i god tid! Läs gärna mer på www.lu.se/studera/studera-
utomlands/utlandsstudier-pa-egen-hand  
 
Du kan alltså studera via utbytesprogram eller på egen hand. Oavsett vilket sätt du 
väljer, kan utlandsstudierna tillgodoräknas i din svenska examen och behöver inte 
förlänga den totala studietiden.  


