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Välkommen till kursen Musikproduktion 2! 
 
1. INLEDNING 
Detta är en obligatorisk kurs för de studenter som studerar vid masterprogrammet i  
Musikproduktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och ge-
nomförande, 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 – Musikproduktion 2 A, 10 hp (1001)    
• Prov 2 – Musikproduktion 2 B, 10 hp (1002)    

 
3. ARBETSFORMER	
Kursen löper under hela läsåret med start i undervisningsperiod 1. 
Kursen innehåller följande moment: 

• avancerad ljud- och musikproduktion,    
• projektledning,    
• entreprenörskap,    
• musikjuridik/upphovsrätt,    
• omvärldsbevakning och samtida kulturella uttryck. 

 
Efter genomgången kurs förväntas studenten:    

• ha fördjupat och utvecklat sin specialistkompetens inom musikproduktion,    
• visa förmåga att i omvärlden identifiera konstnärliga, produktionstekniska 

och kommersiella möjligheter för musikproduktion,    
• kunna tillämpa teorier om entreprenörskap, projektledning och musikjuridik 

på verkliga situationer relevanta för området musikproduktion.    
 

Undervisningen i kursen sker för det första genom en seminarieserie som löper över 
hela läsåret där, utöver ordinarie lärare, även gästlärare medverkar. Seminariegrup-
pen har under läsåret en till två träffar per vecka (se schema i TimeEdit). För det 
andra sker undervisningen genom handledning och gemensamma lektioner under de 
tidsperioder då kursens olika delmoment studeras.  
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Arbetsformerna för kursen präglas av hög självständighet från studenternas sida när 
det gäller att till exempel söka litteratur och andra kunskapskällor eller att fördjupa 
sina kunskaper inom självvalda delar av ämnesområdet musikproduktion. Under kur-
sen förbereds studenterna i att kunna presentera resultat från egna undersökningar vid 
internationella konferenser inom ämnesområdet. 
 
4. SCHEMA 
Enligt TimeEdit. 
 
5. LÄROMEDEL  
Litteratur enligt lärares anvisning samt självvald litteratur efter ök med undervisande 
lärare. 
 
6. EXAMINATION  
Examination sker torsdagen i vecka 2, 2016 och torsdagen i vecka 21, 2016 
Omprov sker i vecka 5, 2016. vecka 32, 2016 
Kursexaminator: Bo Westman 
 
Examinationsuppgifter:  
• Kursen examineras genom skriftliga prov, inlämningsuppgifter, konstnärliga pro-

duktioner samt aktivt seminariedeltagande.    
  

7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G krävs följande: Redovisning och inlämning av genomförda 
skriftliga prov, inlämningsuppgifter, konstnärliga produktioner samt aktivt seminari-
edeltagande.    
 
9. 
I kursen används Moodle som LMS. 
 
 
 


