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Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för musik och bild

4MV202 Fördjupningsstudier i musikvetenskaplig litteratur, 7,5
högskolepoäng
Advanced Specialisation, 7.5 credits
Huvudområde
Musikvetenskap
Ämnesgrupp
Musikvetenskap
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1N
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 20140922
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2015
Förkunskaper
Musikvetenskap III, 30 hp, eller motsvarande.

Mål
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
l

l

redogöra för och kritiskt diskutera aktuell litteratur inom ett valt delområde av det
musikvetenskapliga fältet
diskutera och värdera musikvetenskapliga metoder och teorier av relevans för det
valda delområdet

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l

Litteraturstudier inom ett valt delområde inom det musikvetenskapliga fältet.
Metoder och teorier inom delområdet.

Undervisningsformer
Utbildningen bygger på de studerandes aktiva medverkan individuellt och i grupp.
Undervisningen består av seminarier.
Den studerandes självstudier är en stor del av kursen.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter.
Oavsett examinationsform är det den enskilde studentens prestationer som bedöms och

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter.
Oavsett examinationsform är det den enskilde studentens prestationer som bedöms och
betygsätts. Närmare specifikation av examinationsformerna sker i en studiehandledning.
Omtentamen erbjuds inom sex veckor (inom ramen för ordinarie terminstid).

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt bekostas av den enskilde
studenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kjørup, Søren:Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras
vetenskapsteori. Lund : Studentlitteratur, 2009 (2:a uppl.), 381 s. ISBN 9789144
054124
Vald litteratur inom delområdet, i samråd med examinator, ca 1000 sidor. I urvalet ska
minst två avhandlingar inom delområdet ingå.

