
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik A:1  
 
Individual literature/media course: PhD programme in music A:1 
 
Kurskod: KOMU003  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 1,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 200 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
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 2 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 3 A4-sidor (ca 1000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik A:2  
 
Individual literature/media course: PhD programme in music A:2 
 
Kurskod: KOMU004  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 1,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 200 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
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ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 3 A4-sidor (ca 1000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik A:3  
 
Individual literature/media course: PhD programme in music A:3 
 
Kurskod: KOMU005  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 1,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 200 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
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ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 3 A4-sidor (ca 1000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik A:4  
 
Individual literature/media course: PhD programme in music A:4 
 
Kurskod: KOMU006  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 1,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 200 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
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 2 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 3 A4-sidor (ca 1000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik A:5  
 
Individual literature/media course: PhD programme in music A:5 
 
Kurskod: KOMU007  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 1,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 200 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
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 2 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 3 A4-sidor (ca 1000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik B:1 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music B:1 
 
Kurskod: KOMU008  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 3 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 500 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 5 A4-sidor (ca 2000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik B:2 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music B:2 
 
Kurskod: KOMU009  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 3 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 500 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 5 A4-sidor (ca 2000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik B:3 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music B:3 
 
Kurskod: KOMU010  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 3 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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 2 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 500 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 5 A4-sidor (ca 2000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik B:4 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music B:4 
 
Kurskod: KOMU011  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 3 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 500 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 5 A4-sidor (ca 2000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik B:5 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music B:5 
 
Kurskod: KOMU012  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 3 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 500 sidor 
avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare och 
ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje doktorand 
och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 5 A4-sidor (ca 2000 ord, Times New Roman 

12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 30 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik C:1 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music C:1 
 
Kurskod: KOMU013  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 7,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1000 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
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och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på 10-15 A4-sidor (ca 4000-6000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik C:2 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music C:2 
 
Kurskod: KOMU014  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 7,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1000 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
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och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på 10-15 A4-sidor (ca 4000-6000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik C:3 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music C:3 
 
Kurskod: KOMU015  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 7,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1000 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
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och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på 10-15 A4-sidor (ca 4000-6000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik C:4 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music C:4 
 
Kurskod: KOMU016  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 7,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1000 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
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och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på 10-15 A4-sidor (ca 4000-6000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik C:5 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music C:5 
 
Kurskod: KOMU017  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 7,5 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1000 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
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och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på 10-15 A4-sidor (ca 4000-6000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik D:1 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music D:1 
 
Kurskod: KOMU018  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 10 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1500 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 15-20 A4-sidor (ca 6000-8000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik D:2 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music D:2 
 
Kurskod: KOMU019  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 10 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1500 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 15-20 A4-sidor (ca 6000-8000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik D:3 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music D:3 
 
Kurskod: KOMU020  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 10 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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 2 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 1500 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på ca 15-20 A4-sidor (ca 6000-8000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik E:1 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music E:1  
 
Kurskod: KOMU021  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 15 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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 2 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 2000 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på 20-30 A4-sidor (ca 8000-10000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Konstnär l iga forskarutb i ldn ingen i  mus ik  
 

 
 
 
 
 
 
Individuell läskurs/materialkurs: 
Forskarutbildning i musik E:2 
 
Individual literature/media course: PhD programme in music E:2  
 
Kurskod: KOMU022  Utbildningsområde: Musik 
Huvudområde: Musik  Högskolepoäng: 15 ECTS 
Utbildningsnivå: Forskarutbildning Fastställd: 2014-12-10 
Giltig fr o m vt 2012 
  
 
Kursen representerar beskrivningen i den allmänna studieplanen för 
forskarutbildning i musik vid Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, 4.4: 
Resterande 30 högskolepoäng planeras som individuellt valda kurser och andra 
studiemoment. Dessa bör ge förutsättningar för specialiserad och fördjupad 
reflektion kring och kommunikation om den konstnärliga processen. Uppläggning 
och poängtilldelning bestäms i samråd mellan doktorand och huvudhandledare 
och ska beskrivas i den individuella studieplanen.  
 
I enlighet med detta knyter kursen an till det område som doktoranden valt för sitt 
doktorsarbete. 

Mål 
Efter genomgången kurs ska doktoranden redovisa 
 

• god översikt över forskning och relevanta projekt på det område som 
kursen avser. 

• förmåga att reflektera kritiskt över 
• det tematiska område som litteraturen/materialet omfattar 
• tidigare forskning inom området 
• dess relevans för det egna doktorsarbete. 

Innehåll 
Litteratur/material med relevans för doktorandens pågående konstnärliga 
forskningsprojekt.  
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Kurslitteratur och övriga läromedel 
Forskningsbaserad litteratur/material omfattande och motsvarande minst 2000 
sidor avtalas i samråd mellan doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
och ämnesansvarig. En litteraturlista/materialförteckning upprättas för varje 
doktorand och bifogas intygen för godkänd kurs.  

Behörighet 
Behörig att gå kursen är den som är antagen till forskarutbildning i musik vid 
Lunds universitet.  

Examination 
Kursen examineras i ett format som är relevant för dess innehåll och har två delar, 
A och B (se nedan). Dessa kan vid behov kombineras. Utformningen av 
examinationen bestäms i samråd mellan huvudhandledare och doktorand.  
A 
Till exempel:  

• Konstnärligt material/produktion  
• En skriftlig rapport på 20-30 A4-sidor (ca 8000-10000 ord, Times New 

Roman 12p, 1,5 p radavstånd) exklusive referenser 
• En kombination av dessa format 

Doktoranden ska ge en översikt över forskning och projekt inom det valda 
området, reflektera kritiskt över detta samt över dess relevans och konsekvenser 
för det egna konstnärliga forskningsprojektet.  
B 
En muntlig/klingande seminariepresentation (ca 45 min) av 
rapporten/produktionen samt diskussion i plenum. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  
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