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Välkommen till kursen Examensförberedande kurs! 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs ingår som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i Musik- och  
Medieproduktion. 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. parallelt med denna kurs läser studenterna också en eller 
flera andra kurser. Tillsammans utgör kurserna heltidsstudier. 
Kursen innehåller följande prov: 
 

• Vetenskapsteori och konstnärlig forskning, 2,5 hp (1001)    
• Mediekritik, 2,5 hp (1002)    
• Uppsatsskrivande, 2,5 hp (1003)    

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

• vetenskapsteori och konstnärlig forskning,  
• mediekritik,   
• uppsatsskrivande.    
   

Efter genomgången kurs förväntas studenten:    
• visa kunskap och förståelse för grundläggande centrala begrepp inom veten-

skapsteori och forskning, 
• visa förmåga att i ett kortare uppsatsarbete kunna integrera kunskap och att 

analysera, bedöma och hantera frågeställningar på såväl vetenskaplig som 
konstnärlig grund, 

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga och 
vetenskapliga aspekter, 

• kunna presentera sitt projekt verbalt och skriftligt, 
• kunna reflektera kring olika former för forskning på konstnärlig och veten-

skaplig grund, 
• visa kritisk medvetenhet om det omgivande mediesamhället. 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Undervisningen i kursen sker för det första genom en seminarieserie som löper över 
hela terminen. Seminariegruppen har en träff per vecka (se schema i TimeEdit). För 
det andra sker undervisningen genom handledning i samband med uppsatsarbete. Ar-
betsformerna 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 musik- och medieproduktion. 
 
4. SCHEMA 
Se TimeEdit för schema och Moodle för kursinnehåll. 
 
5. LÄROMEDEL  
Aktuell kurslitteratur anvisas av lärare samt självvald litteratur efter ök med undervi-
sande lärare. 
 
6. EXAMINATION  
Examination sker enligt schemat i TimeEdit. 
Omprov sker i vecka 5, 2016.  
Kursexaminator: Bo Westman 
 
Examinationsuppgifter:  
Kursen examineras aktivitetsvis på ett eller flera av följande sätt: inlämningsuppgift, 
skriftlig tentamen samt en kortare text av akademisk karaktär (uppsats). 
  
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att få betyget G krävs följande: Redovisning och inlämning av inlämningsupp-
gift, skriftlig tentamen samt en kortare text av akademisk karaktär (uppsats). 
 
9. ÖVRIGT 
I kursen används Moodle som LMS. 


