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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• olika onlinetjänsters och distributionsformers egenskaper och karakteristik
• olika onlinetjänsters och distributionsformers kommunikativa egenskaper
• public relations för digitala medier

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• nyttja sociala medier för public relations
• kommunicera via digitala medier på ett för mediets anpassat sätt
• tillämpa teorier och ramverk inom public relations
• använda digitala medier för att utveckla ett hållbart lärande

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• public relations och kommunikation som övergripande områden
• public relations och etiska dilemman

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
DMI100-Integritet och demokrati i digitala medier eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Enskilt skriftliga inlämningsuppgifter och projektarbeten.

Kursens innehåll
• Grundläggande modeller och teorier inom marknadsföring
• Perspektiv på marknadsföringen
• Begreppet produkt
• Varumärkens uppbyggnad, roll och värde
• Att praktiskt skapa ett varumärke med tonvikt på det grafiska arbetet
• Begreppet Public Relations (PR)
• Marknadsföring och hållbarhet
• Marknadsföring och designprocessen
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• Sociala mediers roll
• Analys av kommunikation i digitala plattformar inklusive mått och mätning
• Aktuella trender

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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