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Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, journalistik och kommunikation: Övergångsschema 
2017-2020 

Studieinriktning journalistik och kommunikation: 
Examensfordringarna 2017-2020 

Medier och kommunikation som huvudämne: 
Examensfordringarna 2016-2017 

  

Obligatoriska gemensamma studieavsnitt för MSV 
programmet 

 

MSV-405 Vetenskapligt tänkande i 
samhällsvetenskaper, 5 sp 

Om studeranden påbörjat eller avlagt 
magisterseminarie I, 5 sp (eller Pro gradu -
avhandlingsseminarium  10 sp), kan studieavsnittet 
ersättas med vilken som helst studieavsnitt på 
fördjupad nivå 

MSV-301 Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i 
Norden, 5 sp 
 

Om studeranden påbörjat eller avlagt 
magisterseminarie I, 5 sp (eller Pro gradu -
avhandlingsseminarium  10 sp), kan studieavsnittet 
ersättas med vilken som helst studieavsnitt på 
fördjupad nivå 

Obligatoriska fördjupade studier för journalistik och 
kommunikation 

Fördjupade studier inom medier och kommunikation 
2016-2017 

MSV-JK301 Synvinklar på medie- och 
kommunikationsforskning 5 sp 

770045 M1 Infallsvinklar på kommunikationsforskning 
(Näkökulmia viestinnän tutkimukseen) 5 sp  
 

Valbara metodstudier, 5 sp  770236 M5 Fördjupad forskningsmetodik (Viestinnän 
syventävät menetelmät) 7 sp 
 

MSV-401 Fördjupade metodstudier, 5 sp Övriga metodstudier ELLER ELLER ifall pro gradu –
avhandlingen (40 sp) är avlagd, så ersätter det även 
denna studieavsnitt. 
 

MSV-JK310 Magisterseminarium I 5 sp 770238 M3 Magisterseminarium I ja HOPS 6 sp 

MSV-JK311 Magisterseminarium II 5 sp 770239 M4 Magisterseminarium II 5 sp 

MSV-800 Pro gradu -avhandling 30 sp  774210 Medier och kommunikation. Pro gradu –
avhandling 40 sp 

Arbetslivsorientering 5-10 sp 
 

770049 M6 Arbetspraktik 7 sp /  
770050 M8 Tutorverksamhet (Tutorointi) 5 sp / 
ersättande studieavsnitt som godkänts tidigare istället 
för praktik 

Valbara fördjupade studier inom vetenskapsområdet 
(sammanlagt 25 sp): 

 

Journalistik:  

MSV-JK302 Data Journalism, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-JK303 Reportaget som genre och praktik, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 
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MSV-JK304 Crises Journalism and Communication, 5 
sp 

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

GPC Media, Activism and Social Change, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

GPC New Forms of Mediated Participation, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-JK305 Arbetsledning och konceptplanering, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-JK306 Övriga fördjupade studier i journalistik Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

Kommunikation:  

MSV-JK307 Genus, journalistik och kommunikation, 5 
sp 

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-SF306 Political Communication, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MKK-333 Interkulturell kommunikation, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MKK-324 Retorisk analys, 5 sp Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

MSV-JK308 Övriga fördjupade studier i 
kommunikation  

Detta studieavsnitt kan ersättas med något av 
följande studieavsnitt (se bifogade listan över 
studieavsnitt*) 

 

*Fördjupade studier enligt examensfordringarna 2016-2017  

770240 M2 Fördjupade teoristudier inom medie- och kommunikationsforskning (Media- ja 

viestintätutkimuksen syventävä teoria)  5-10 sp 

M7 Fördjupade forskningsområden inom medier och kommunikation 5-10 sp 

 

 

 

  Offentlighetsforskning  

 

 

 

770117 Offentlighetsforskning (M7a)   
 

5 

 

770211 Communication for Social Change   
 

5 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=82619137&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=99120226&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
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770128 Publicitet av vetenskap och vetenskaplig kommunikation   
 

5 

 

770219 MGC3 Racism, Multiculturalism and Public Discourse   
 

5 

 

770175 MGC3 Communication Governance and Gender Equality in the Global Context   
 

5 

 

  Medieforskning 

 

 

 

770118 Medieforskning (M7b)   
 

5 

 

77305 Vetenskapskommunikationens institutioner och praktik   
 

5 

 

770092 MGC 1 Introduction to Media and Global Communication   
 

5 

 

7700701 MGC2 Global Media Industries and Structures   
 

5 

 

77307 Vetenskapskommunikation och vetenskapsforkning   
 

5 

 

770215 MGC3 Media Reform: Issues and Stakeholders   
 

5 

 

770171 MGC3 Social Media: Activism, Conflicts and Wars   
 

5 

 

770173 MGC3 Media Cultures, Power and Participation   
 

5 

 

770208 Civilizations, Technology and Literacies   
 

5 

 

  Forskning om organisationskommunikation 

 

 

 

770119 Forskning om organisationskommunikation (M7c)   
 

5 

 

770176 Corporate Communication’s Role in Societal Transformation   
 

5 

 

 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=84200972&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=94892579&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=113965972&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=82619362&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=58323321&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=72241997&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=77639952&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=58323391&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=94891344&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=108276607&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=108277884&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=94663956&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=82619630&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=2&OpinKohd=113966330&haettuOpas=4910&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakkats.jsf&Org=&Opas=4910

