
	   

		 	 	
 

	

Sid 1 av 3 

 
Box 27711, 115 91 Stockholm • Tel 08-16 18 00 • Fax 08-664 14 24 • info@km.se • www.kmh.se  • Org.nr. 

202100-1215 
 

Beslut  UF-nämnden 
2015-12-04  Charlotte Göransson 
  Utbildningshandläggare (UFA) 	

	

 
 
Kursguide: 
Inriktningspraktik 2, kandidat, 
7,5 högskolepoäng 
XXX, 7,5 credits 
 
Kurskod: EG1021 
 
Vårterminen 2016  

	
 

Kursansvarig/kursledares namn: Peter Schyborger  
Kontaktuppgifter: peter.schyborger@kmh.se 
 
Övriga undervisande lärare: ––– 
Kontaktuppgifter: Enligt kmh-standard 
	

	



	 Fastställandedatum: 2015-12-04 
	

 
 

 
Adress: Valhallavägen 105, Box 27 711, 115 91 Stockholm  Telefon: 08-16 18 00  Fax: 08-664 14 24  E-post: info@kmh.se  

URL: www.kmh.se 

Sid 2 av 3 

	

Välkommen till kursen Inriktningspraktik 2! 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs ingår som valbar kurs inom kandidatprogrammet i Musik- och Medie-
produktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och genomfö-
rande, kurslitteratur, examinationsuppgifter och betygskriterier.  
 
2. KURSENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL 
Kursen ges på delfart, d.v.s. parallellt med denna kurs läser studenterna också en el-
ler flera andra kurser. Tillsammans utgör kurserna heltidsstudier. 
Kursen innehåller följande prov: 
 
Prov 1 – Inriktningspraktik 2, 7,5 hp (1001) 
 
 
3. ARBETSFORMER 
 
Kursen innefattar att praktisera på en arbetsplats där musik- och/eller medieprodukt-
ion har en central roll. Studentarbetstiden i denna kurs är ca 200 timmar vilka är för-
delade med ca 160-180 timmars tid på praktikplatsen medan resten av tiden avsätts 
för egen reflektion och skrivande av praktikrapport. 
 
Platsen för praktiken föreslås i de flesta fall av studenten själv, detta eftersom många 
studenter ofta har önskemål om specifika ställen som är extra intressanta för just dem 
att praktisera på. Valet av praktikplats samt en skriftlig plan över praktikperioden 
måste dock godkännas av kursansvarig lärare.  
Om man som student behöver hjälp att hitta en praktikplats kan kursansvarig lärare 
hjälpa till med det, dock kan inga garantier då ges om någon specifik praktikplats el-
ler inriktning. 
 
Kursen löper under hela terminen, studenten bestämmer själv hur tiden på praktik-
platsen ska fördelas över dagar och veckor. Viktigt är att man i mesta möjliga mån 
försöker lägga praktikdagarna då det finns intressanta projekt för studenten att delta i. 
Tiderna för praktiken får heller inte krocka med övriga kurser som är schemalagda 
för studenten.  
Under kursens gång ges också 3-4 seminarier då alla studenter som läser kursen pa-
rallellt ges tillfälle att tillsammans reflektera kring sina arbetsprocesser och resultat. 
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4. SCHEMA 
Kursen pågår hela terminen. 
De gemensamma seminarierna, vilka är 3-4 stycken, sprids ut med jämna mellanrum 
under terminen.  
För exakta schemapositioner, se TimeEdit samt Moodle för kursinnehåll. 
 
5. LÄROMEDEL  
Aktuell kurslitteratur bestäms i samråd med kursansvarig vid kursens start. 
 
6. EXAMINATION  
Examinationen sker i slutet av terminen då alla kursdeltagare genomfört sina respek-
tive praktikperioder. Vi reflekterar tillsammans kring innehåll och erfarenheter. 
 
Varje student skall också skriftligt redovisa sina personliga reflektioner i en praktik-
rapport vilken också skall inkludera en redogörelse för den tid man tillbringat på sin 
praktikplats.  
Praktikrapporten lämnas senast det datum som kursansvarig har meddelat. 
 
Datum för examination och ev. omprov anges i schemat (Se TimeEdit)  
Kursexaminator: Peter Schyborger 
 
Examinationsuppgifter: 
• Redovisning och reflektion i grupp kring innehåll och erfarenheter från praktiken 
• Skriftlig praktikrapport 
 
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G skall studenten ha genomfört sin praktik enligt den plan som be-
stämts tillsammans med kursansvarig Tiden som studenten tillbringat på  
praktikplatsen skall omfatta 160-180 timmar. 
Studenten skall också ha presenterat innehåll och erfarenheter från sin genomförda 
praktik vid det gemensamma examinationstillfället för gruppen med studenter som 
läst kursen parallellt.  
Studenten skall också skriftligt ha redovisat sina personliga reflektioner i en praktik-
rapport. Praktikrapporten skall också inkludera en redogörelse för den tid man till-
bringat på sin praktikplats.  
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS. 


