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Ãrende, bilagor Föredragande, beslut

I Mötets öppnande. Ordftirande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Maria Becker Gruvstedt.

J Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes, med tillägg under övrigt om
fråga kring rekr¡ering av studenter och anställningsbar-
het.

Punkten 4 a ströks då Staffan Storm inte kunde náwara.

4 MEDDELANDEN/INFORMATION

b) Information från prefekt. b) Ann-Charlotte Carlén informerade om
- Pågående rekryteringar.

- Invigning av den nya Steinwayflygeln med en Donat-
ionskonsert ikväll.

- Utvärdering av forskarutbildning för licentiat- och
doktorsexamen i ämnet i musik är utftird. Musikhögs-
kolan i Malmö fick omdömet "Hög kvalitet".
- Musikhögskolan i Malmö har gjort sex ansökningar
för olika jämställdhetssatsningar. Fyra av dessa har bli-
vit beviliade: Ett proiekt inom Folk och världsmusik -
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Arende, bilagor Föredragande, beslut

Equality Push, ett på Musiklärarutbildningens pop- och
rockinriktningar samt ett projekt flor kvinnliga dirigen-
ter. Dessutom har MHM beviljats medel für en gäst-
professor i Hedda Anderssons namn. Kimberly Mars-
hall kommer aff anställas som gästprofessor i orgel.

- Andra ansökningar om externa medel är: En ansökan
om EU-medel inom Agenda 2030 och tre ansökningar
till Vetenskapsrådet (VR).

Att öka MHMs externa finansiering ingår som mål i
den strategiska planen.

5 PROTOKOLL
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll
2019-01-30,bilaga5 a.

b) Protokoll från Forskningsutbildnings-
nämnd FUN 2019-03-06, bil5 b.

a) Lades till handlingar

b) Lades till handlingarna.

6 Ärende I P 2019/1875:
Ändring av anställningens ämnesinriktade be-
nämning.

Bilaga 6 a: Anhållan från Eva Lundgren.
Bilaga 6 b: Tillstyrkan från utbildningschef

Ordforande informerade om ärendet.

Beslut:
Institutionsstyrelsen biftjll Eva Lundgrens begäran om
att ändra benämning av ämnesinriktning fìir anställ-
ning som universitetsadj unkt.

Anställnin gen s ämnes inriktn ing be slutades att v aru pi-
ano, istället für som tidigare ämnesmetodik, piano.

Eva Lundgrens anställning blir universitetsadjunkt i
piano.

7 Ärende 2U 20l9ll5l
Revidering av utbildningsplan Filmmusik.

Bilaga 7 a: Förslag till reviderad utbildnings-
plan.
Bilaga 7 b: Utbildningsplan i Filmmusik,
faststäl ld av Konstnärl i ga fakultets styre lsen
14 februari2D}7.

Berth Lideberg gav en kort inledning och beskrivning
av utbildningen i filmmusik. Det är en mastersutbild-
ning som varit vilande sedan 2009. Utbildningen ingår
som en inriktning inom kompositionsutbildningen. Li-
deberg informerade om fürslaget till reviderad utbild-
ningsplan ifilmmusik.

Det framfürdes synpunkter om att vidga begreppet
filmmusik till att omfatta även musik till data- och
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Arende, bilagor Föredragande, beslut

TV-spel. Programbeskrivningen fiireslogs komplette-
ras med begreppet "spelmusik" alternativt komposit-
ion für musik für andra medier än film.

Beslut:
Institutionsstyrelsen tillstyrkte fürslaget att revidera ut-
bildningsplanen i filmmusik fore beslut i Konstnärliga
Fakultetsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen uppdrog åt Berth Lideberg att
göra vissa justeringar i utbildningsplanen och lägga till
information enligt ovan.

I Arende 3 U 20191152:
Revidering av utbildningsplan Musikdrama-
tik - repetitör.

Bilaga 8 a: Förslag till reviderad utbildnings-
plan.
Bilaga 8 b: Utbildningsplan iMusikdramatik
- repetitör, fastställd av Konstnärliga fakul-
tetsstyrelsen 7 4 februari 2007 .

Berth Lideberg gav en kort inledning och beskrivning
av utbildningen i Musikdramatik - repetitör. Det är en
mastersutbildning som varit vilande sedan 2009 och
har skett i samarbete med Malmö Opera.
Lideberg informerade om ft)rslaget till reviderad ut-
bildningsplan i Musikdramatik - repetitör. Inrikt-
ningen mot repetitör är en efterfrågad yrkeskategori.
Utbildningen vänder sig till pianister.

Beslut:
Institutionsstyrelsen tillstyrkte fürslaget att revidera ut-
bildningsplanen i Musikdramatik - repetitör fore be-
slut i Konstnärliga Fakultetsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen uppdrog åt Berth Lideberg att
göra vissa justeringar i utbildningsplanen så att det
tydligt framgår att utbildningen vänder sig till pianis-
ter. Därefter lämnas fürslag om reviderad utbildnings-
plan i Musikdramatik - repetitör.

9 Arende 4 dnr STYR 2019/470:
Korttidshyra av lokal på Musikhögskolan i
Malmö.

Revidering av dokumenten pågår

Beslut:
Institutionsstyrel sen beslutade att forlän ga använd-
ningen av de temporära dokumenten fram tills nytt be-
slut fattas vid kommande institutionsstyrelsemöte den
29 maj.

t0 Jäml ikhet/Arbetsmilj ö/Hållbar utveckl ing
Se information under ärende 4 b.
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Ãrende, bilagor Föredragande, beslut

ll Övriga ärenden
Rekrytering av studenter till Musikhögskolan
i Malmö mm.

Magnus Lindén initierade en diskussion om rekr¡e-
ring och begreppet "ansfållningsbarhet", samt om be-
hovct att ständigt fiira en visionär dialog med olika ak-
törer/ instanser i samhället.

Lindén tyckte även att det vore bra att få ta del av
vilka rekryteringsinsatser av studenter som gjorts un-
der läsåret.

t2 Kommande möte:29 maj 2019 kl. 15.00 -
17.30. Förslag till höstens möte finns, men mötesdatum for

Konstnärliga fakultetsstyrelsen behöver beslutas füre
MHM:s Mötesagenda blir klar.

vid

Ann-Charlotte Carlén Maria Becker Gruvstedt
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Till  Malmö 2018-11-26 
Institutionsstyrelsen 
Musikhögskolan i Malmö 
Lunds universitet 

Jag önskar om ändring av min läraranställnings inriktning/ämne till ”Universitetsadjunkt i 
piano” (nuvarande är ”Universitetsadjunkt i ämnesmetodik, piano”). 
Detta pga att mitt tjänsteinnehåll under årens lopp har ändrats till att i huvudsak vara 
undervisning i piano och därför speglar det bättre verkligheten så som den ser ut. 

Vänliga hälsningar 
Eva Lundgren 

Bilaga 6 a
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Berth Lideberg
Utbildningschef
Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna

2019-03-l l

Till:
Institutionsstyrel sen
Musikhögskolan i Malmö
Lunds universitet

Angående tjänstetitel

Härmed tillstyrker undertecknad Eva Lundgrens begåiran attändra
tjrinstetitel fran:

. Universitetsadjunkt i ämnesmetodik, piano
till:

. Universitetsadjunkt i piano.

/Berth Lideberg/
Utbildningschef

Postadress 200 41 Malmö Be.söksadress Ystadvâgen 25 Tefefon direkt 040-325468, växe1 040-325450
E-post berth.lidebergGmhm.lu. se Webb http: //www.mhn.lu.se

Bilaga 6 b



TIDPLAN:  
Beredning: 25/3 inför Institutionsstyrelsen 3/4  

Beslut i Fakultetsstyrelsen 22/5 2019   
Beslut om att öppna programmet kan ske i MuKy´s UN okt/nov 2019	

 Masterprogram – Komposition – musik för film och media 120 hp 

 

 

Utbildningsplan – reviderat förslag  
1. IDENTIFIKATION  
• Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, komposition – musik för film och media.  
• Omfattning i högskolepoäng: 120. 
• Nivå: Avancerad nivå (A). 
• Programkod: KAMUS. Inriktning: KOFM 

2. BESLUTSUPPGIFTER 
Utbildningsplanen är reviderad och beslutad av konstnärliga fakultetsstyrelsen den xx. Den reviderade 
utbildningsplanen träder i kraft HT-2020. 

3. PROGRAMBESKRIVNING  
Musikerutbildning, komposition – musik för film och media, syftar till att utveckla studentens kreativa skapande 
och förmåga att på ett sensibelt sätt med musikaliska medel fånga dramatiska och emotionella förlopp i rörlig 
film och bild. Studenten skall efter fullbordad utbildning ha utvecklat en förmåga att arbeta som kompositör i 
film- och mediaproduktioner. Vidare ingår i utbildningsprogrammet analys av film och filmmusik i olika media. 
Utbildningen syftar även till att utveckla studentens förmåga att anpassa sitt arbete till de krav på nytänkande 
och förändring som arbetsfältet ställer. I detta arbete skall bl a förmågan till samarbete med andra i film- och 
mediabranschen viktiga yrkesgrupper utvecklas. 

4. MÅL  
Kunskap och förståelse  
För konstnärlig masterexamen skall studenten 

• visa kunskap och förståelse inom musikområdet, särskilt inom musik för film och media, inbegripet 
såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete, 

• visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer inom musikområdet. 

 
Färdighet och förmåga  
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
 

• visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskaps-
utvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera 
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen, 
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• visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, 
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera 
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, 

• visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på 
annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med 
olika grupper, 

• visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.  
• visa förmåga att samarbeta med olika aktörer inom film- och mediaproduktion, såsom regissör, 

producent, musiker, studiopersonal och tekniska assistenter, 
• ha utvecklat sin förmåga i entreprenörskap och förmåga att hantera de kraven arbetsmarknaden ställer 

avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet.  
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
 

• visa förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, 
samhälleliga och etiska aspekter, 

• visa förståelse av konstens roll i samhället, 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskaps-

utveckling,  

5. KURSUPPGIFTER  
Musikerutbildning  
komposition – musik för film och media, avancerad nivå 120 hp  

Kurser År 1 År 2 Tot 
 1:1 1:2 2:1 2:2  

 
Ämnesstudier inkl kompositionsseminarier 
 
Projekt 
 
Examensarbete  
         - klingande del  
         - reflekterande del  

 
10 
 
  8 
 
 
 
 

 
 8 
 
 6 
 
8 varav: 
       4 
     4 
 

 
  7 
 
 6 
 
10 varav: 
       8 
     2 

 
 7 
 
 4 
 
12 varav: 
       10 
       2 

 
32 
 
24 
 
30 
(22 hp) 
(8 hp) 
 

Musikteori och instrumentation  
 

4 4   8 

Digitala verktyg och EAM  
 

4 4 4 4 16 

Musik som yrke 
 

4 0 3 3 10 

Tot 30 30 30 30 120 

 
6. EXAMENSUPPGIFTER  
Examensbenämning: konstnärlig masterexamen i musik, komposition – musik för film och media. (SFS 
2006:1053)  
Examensbenämning: Degree of Master in Music, Composition – Scoring for Film and Media.  

7. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER  
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt 
följande: 
Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt godkänt urvalsgrundande antagningsprov 
till musikerutbildningen komposition – musik för film och media.	
	
8. ÖVRIGT  
 

Bilaga 7 a reviderad 



Komposition filmmusik 120 hp

MUSIKHOGSKoLAN I MALMÖ
Lunds uníversitet

Utbìldningsplon

on
. Programmets namn och inriktning: Komposition - filmmusik
. Omfattning i högskolepoäng: 120 hp.
. Nivå: A.
. Programkod: KAMUS. lnriktning: KOFI
. Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 14 februari 2007. Utbild-
ningsplanen träder i kraft den 1 juli 2007.
. Beslut om tillägg "Filmmusik"togs i lnstitutionsstyrelsen 14 november 2007.

2 Progrombeskrivning
Utbildningen ifilmmusiksyftartillatt utveckla studentens kreativa skapandeoch förmåga att på

ettsensibeltsättmed musikaliska medelfångadramatiskaoch känslomässigaförloppitv/film.Efter
fullbordad utbildning skallstudenten ha kunskaperomfilmens och filmmusikens historia.Vidare
ingår i utbildningsprogrammet analys av film och filmmusik. Studenten skall efter fullbordad
utbildning ha utvecklatenförmågaattarbetasom kompositörtilltv-ochfilmproduktionerien mo-
dernstudiomiljömed modernteknik.Utbildningensyftaräventillattutvecklastudentensförmåga
att anpassa s¡tt arbete till de krav på n¡änkande och förändring som arbetsfältet ställer.
Det självständiga arbetet sker genom en praktikdel förlagd tillYstad med ett större arbete med
musiktillen filmproduktion som resultatmål.ldetta arbeteskall bla förmågantillsamarbete med
andra i filmbranschen viktiga yrkesgrupper utvecklas.

3 MåI
Kunskop och förslôelse
Studenten skallefterfullbordadestudierkunnavisa kunskapochförståelseinomfilmmusikområ-
det,inbegripetkunskapomområdetspraktiskaochteoretiskagrund,kunskapomocherfarenhetav
metod och processer samt fördjupning inom området.

Fördighet och förmågo
Studenten skall efter fullbordade studier kunna

- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet,
- visa förmåga att inom musikområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera,formuleraoch lösa konstnärligaochgestaltningsmässigaproblemsamtgenomförakonst-
närliga uppgifter inom givna tidsramaL

- visa förmåga att arbeta med regissör, musiker, studiopersonal, tekniska assistenter m fl,

-visa förmåga att mu ntligt och skriftligtellerpå annat sätt redogöra föroch diskutera sin verksam-
het och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och

- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet, och
-visaförmågaattsamlaochtolka relevantadata inomsittområdeförattkunnagöra bedömningar
¡nom sitt praxisområdesom in kludera rreflektion överrelevanta konstnärliga och, itillämpligafall,
socia la, veten ska pl iga el ler etis ka frå gestä I I n i n ga r.

-380-

Bilaga 7 b



Vörderingsförmågo och förhållningssötl
Studenten skall efter fullbordade studier kunna

-visaförmåga att¡nom musikområdetgöra bedömningarmed hänsyntillrelevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska aspekter,

- visa förståelse av konstens roll i samhället, och

-visa förmåga att identifiera sitt behovavytterligare kunskapoch att utveckla sin kompetens, och

-visaförmågaattkommunicera information, idéer,problemoch lösningarmedolika målgrupper.

4 Kursuppgitler

Komposition - filmmusik
avancerad nivå, t 20 hp

År1 Ar2

Huvudområde
inklusive 30 hp självständigt arbete

29 M 73

Amnesstudier (e) (14) (23)

Praktik (20) (30) (s0)

Swedish cinema in a global perspective 15 't5

Digitala resu rser/teknologi 8 8 16

Valbara kurser i Karriärkontoret I I 16

60 60 120

5 Exomensuppg¡tler
Examensbenämning: Konstnärlig masterexamen i komposition, filmmusik. (SFS 2006:1053)
Examensbenämning: Master in composition, film music.

ó Förkunskopskrov och urvolsgrunder
1. Särskilda forkunskapskrav: godkända antagningsprov t¡ll musikerutbildningen.
2. Urvalsinstrument: antagningsprov i komposition, inlämnade uppgifter samt intervju.Tidigare
erfa ren heter av med ia produ ktion är meritera nde.

7 Övrigt

-381 -
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TIDPLAN:  
Beredning: 25/3 inför IS 3/4.  

Beslut i Fakultetsstyrelsen 22/5 2019  
Beslut om att öppna programmet kan ske i MuKy´s UN okt/nov 2019

Masterprogram – Musikdramatik - repetitör 120 hp 

Utbildningsplan – förslag till revidering 
1. IDENTIFIKATION
• Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, musikdramatik - repetitör.
• Omfattning i högskolepoäng: 120.
• Nivå: Avancerad nivå (A).
• Programkod: KAMUS. Inriktning: MURE

2. BESLUTSUPPGIFTER
Utbildningsplanen är reviderad och beslutad av konstnärliga fakultetsstyrelsen den xx. Den reviderade
utbildningsplanen träder i kraft HT-2020.

3. PROGRAMBESKRIVNING
Musikerutbildning, musikdramatik - repetitör, vänder sig till pianister och syftar till att förbereda studenten för
professionell verksamhet som repetitör inom opera och musikteater. Efter fullbordad utbildning skall studenten
ha kunskap och förmåga att arbeta som repetitör i musikdramatiska produktioner. Det självständiga arbetet sker
genom praktik förlagd till Malmö Opera. Vid studiestart görs en individuell studieplan mellan student,
Musikhögskolan i Malmö och Malmö Opera. Utbildningen sker i samarbete med Malmö Opera.

4. MÅL
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

• visa kunskap och förståelse inom musikområdet, särskilt opera och musikteater, inbegripet såväl brett
kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,

• visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer inom musikområdet.

Färdighet och förmåga  
För konstnärlig masterexamen skall studenten 

• visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskaps-
utvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,

• visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer,
självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,

Bilaga 8 a reviderad



• visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på 
annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med 
olika grupper, 

• visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.  
• ha utvecklat förmåga att arbeta som repetitör vid musikdramatiska produktioner,  
• visa förmåga att samarbeta med producent, regissör, musiker, sångare, dirigent, kormästare och andra 

deltagare inom musikdramatisk produktion, 
• ha utvecklat sin förmåga i entreprenörskap och förmåga att hantera de kraven arbetsmarknaden ställer 

avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För konstnärlig masterexamen skall studenten 
 

• visa förmåga att inom musikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, 
samhälleliga och etiska aspekter, 

• visa förståelse av konstens roll i samhället, 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskaps-

utveckling. 

5. KURSUPPGIFTER  
Musikerutbildning  
musikdramatik - repetitör, avancerad nivå 120 hp 

Kurser År 1 År 2 Tot 
 1:1 1:2 2:1 2:2  

 
Ämnesstudier 
 
Praktik 
 
Examensarbete  
         - klingande del  
         - reflekterande del  

 
10 
 
12 
 
 
 
 

 
 8 
 
10 
 
8 varav: 
       4 
     4 
 

 
 7 
 
10 
 
10 varav: 
       8 
     2 

 
7 
 
8 
 
12 varav: 
       10 
       2 

 
32 
 
40 
 
30 
(22 hp) 
(8 hp) 
 

Musikdramatik: analys/historia 
 

4 4   8 

Musik som yrke 
 

4 0 3 3 10 

Tot 30 30 30 30 120 
 
6. EXAMENSUPPGIFTER  
Examensbenämning: konstnärlig masterexamen i musik, musikdramatik - repetitör. (SFS 2006:1053)  
Examensbenämning: Degree of Master in Music, Vocal and Drama Studies – Répétiteur 
 
7. FÖRKUNSKAPSKRAV OCH URVALSGRUNDER  
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avanceradnivå krävs särskild behörighet enligt 
följande: 
Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt godkänt urvalsgrundande antagningsprov 
till musikerutbildningen musikdramatik - repetitör.	
	
8. ÖVRIGT  
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Musikdramatik - repetitör 120 hp

MUSIKHOGSKoLAN I MALMO
Lunds un iversitet

Utbildningsplan

1l e on
. Programmets namn och inriktning: musikerutbildning, musikdramatik - repetitör
. Omfattning i högskolepoäng: 120 hp.
. Nivå: A.
. Programkod: KAMUS. lnriktning: MURE.
. Utbildningsplanen är beslutad i Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 14 februari 2007. Utbild-
ningsplanen träder i kraft den 1 juli 2007.
. Beslut om tillägg "Musikdramatik"togs i lnstitutionsstyrelsen 14 november 20Q7.

2 Programbeskrivning
Utbildningen syftartillattförbereda studenten förprofessionellverksamhetsom repetitör inom
opera och musikteater. Efterfullbordad utbildning skallstudenten ha kunskaperochförmåga att
arbetasom repetitiörimusikdramatiska produktioner.Detsjälvständigaarbetetskergenom praktik
förlagd till Malmö Opera och Musikteater.Vid studiestart görs i utbildningens huvudområde en
individuellstudieplanmellanstudenten,Musikhögskolan iMalmöochMalmöOperaochMusiktea-
ter. Utbildningen sker i samarbete med Malmö Opera och Musikteater.

3 MåI
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

-visa kunskap och förståelseföropera och musikteaterområdetsa mt kunska pom områdets prak-
tiska och teoretiska grund,

- visa kunskap om och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten

- ha utvecklat förmåga att arbeta som repetitör vid musikdramatiska produktioner,
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera
över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom musikområdet,

- visa förmåga att inom musikområdet självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera,formuleraoch lösakonstnärligaochgestaltningsmässiga problemsamtgenomförakonst-
närliga uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att arbeta med producent, regissör, musiker, sångare, dirigent, kormästare m. fl,

-ha utvecklatsinförmåga ientreprenörskapochförmågaatthanteradekravenarbetsmarknadstäl-
ler avseende nytänkande och förändring inom arbetsfältet,
-visa förmåga att mu ntligt och skriftligteller på an nat sätt redogöra föroch diskutera sin verksam-
het och konstnärliga frågeställningar med olika grupper,

-visa förmåga attsamla ochtolka relevanta data inom sittområdeföratt kunna göra bedöm ningar
inom sittpraxisområdesom inkluderarreflektion överrelevanta konstnärliga och,itillämpligafall,
sociala, vetenskapliga eller etiska frågeställningar.
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Värderingsförmåga och förhåll ningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten

-visaförmågaattinom musikområdetgöra bedömningarmed hänsyntillrelevanta konstnärliga,
samhälleliga och etiska aspekter,

- visa förståelse av konstens roll i samhället,

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

4 Kursuppgifter

Musikdramatik: repetitör,
avancerad nivå, 1 20 hp

Årl Ar2

Huvudområde
inklusive 30 hsp självständigt arbete

Amnesstudler

Praktik

44 52

(20)

(24)

(20)

(32)

96

(40)

(s6)

Musikd ramatik: analys/historia 8 I
Valbara kurser i Karriärkontoret I I 16

60 60 120

5 Examensuppgifter
Examensbenämn¡ng: Konstnärlig masterexamen i musik, musikerutbildning, repet¡tör. (SFS

2006:1 053)

6 Förkunskapskrav och urvalsgrunder
1 .Särskildaförkunskapskrav:godkändaantagn¡ngsprovtillmusikerutbildningen.Språkkunskaper
är meriterande.
2. Urvalsinstrument: provspel och intervju.

7 Övrigt
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