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Välkommen till kursen Eget konstnärligt projekt, 7,5 hp! 
 
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 – Eget konstnärligt projekt, 7,5 hp (1001)  
 
3. ARBETSFORMER	
Kursen innefattar planering, genomförande och redovisning av ett konstnärligt pro-
jektarbete. Arbetstiden i projektet bör omfatta ca 200 timmars arbete.  
Studenten bestämmer i samråd med sin handledare detaljerna kring tidsplan, upplägg 
av arbetet, former för handledning, dokumentation etc. 
Maximal handledningstid per student är i denna kurs 2,5 timmar. 
Under kursens gång ges också 3-4 seminarier då alla studenter som läser kursen par-
allellt ges tillfälle att tillsammans reflektera kring sina arbetsprocesser och resultat. 
 
Projektet skall av studenten dokumenteras med relevant teknik, t.ex. ljud, video, foto 
etc. Dokumentationsformen bestäms i samråd med handledaren. 
Dokumentationen är det bestående dokumentet på det genomförda projektet och lig-
ger till grund för examinationen i kursen. 
 
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. 
Handledningstillfällena planerar student och handledare in tillsammans.  
Studenten bestämmer också tillsammans med handledaren hur handledningstiden 
skall utnyttjas, d.v.s. hur många och hur långa handledningspass tiden ska fördelas 
på. 
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5. LÄROMEDEL  
Aktuell kurslitteratur bestäms i samråd med handledaren vid kursens start. 
 
 
6. EXAMINATION  
Examinationen sker i slutet av terminen då alla kursdeltagare genomfört sina respek-
tive projekt. Vi går gemensamt igenom dokumentationen, reflekterar tillsammans 
kring process och resultat.  
Varje student skall också skriftligt redovisa sina personliga reflektioner kring pro-
jektet i en projektrapport. 
Projektrapporten lämnas senast det datum som den kursansvarige har meddelat. 
 
Datum för examination och ev. omprov anges i schemat (Se TimeEdit)  
Kursexaminator: Peter Schyborger 
 
Examinationsuppgifter: 
• redovisning av genomfört projektarbete vilket skall inkludera ljud- och video-

dokumentation samt egna reflektioner i text. 
 
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G skall studenten ha genomfört sitt egna konstnärliga projekt enligt 
den plan som bestämts tillsammans med handledaren,  
Studenten skall också ha presenterat sitt genomförda projekt och dokumentationen av 
detta vid examinationstillfället samt lämnat in skriftliga reflektioner kring projektets 
process och resultat. 
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS. 
 


