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Institution Institutionen för kultur och estetik

Huvudområde: Musikvetenskap
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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-10-26 och fastställd av
Institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2018-02-21.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till masterprogram i musikvetenskap samt minst 60 hp inom programmet. Engelska 6, svenska 3.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

PRAM Praktikrapport musikvetenskap 7.5

Kursens innehåll

Studenten genomför en praktikperiod, förlagd till en myndighet, ett företag eller annan organisation med
musikanknytning. Kursen är forskningsanknuten och under praktikperioden strävar studenten mot en
förståelse för yrkesarbetets problemställningar och -lösningar och den aktuella arbetsplatsens organisatoriska
uppbyggnad utifrån de akademiska färdigheter som studenten fått under utbildningen. En rapport skrivs i
anslutning till praktiken. Rapporten ska vara stödd av forskningslitteratur och bestå av en redogörelse för och
reflektion kring hur de akademinska färdigheterna implementerades under praktiktjänstgöringen.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

- kunna redogöra för hur de akademiska färdigheterna implementerades under praktiktjänstgöringen

- ha fått generell arbetslivserfarenhet och inblickar i organisation och verksamhet vid ett företag, en
myndighet eller annan arbetsplats

- ha särskild erfarenhet av en arbetsplats där kunskaper i musikvetenskap kommer till användning

- ha fått möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter i musikvetenskap som förvärvats under
studietiden

- ha kännedom om hur arbete med anknytning till musikvetenskap organiseras och bedrivs

- ha ett underlag för val av fortsatt utbildning och framtida yrkesval
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Undervisning

Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. Praktikarbetsplatsen och handledaren måste
godkännas av institutionen.

Kunskapskontroll och examination

a. Praktiken redovisas i en rapport efter praktikperiodens slut.

b. Betygssättning sker enligt en tvågradig målrelaterad betygsskala: godkänd eller underkänd.

c. En student som underkänts på praktiken har rätt att genomgå ytterligare en praktikperiod.

Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen, om detta inte medges i gällande
utbildningsplan.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur och ev. övriga läromedel hänvisas till hemsidan. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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