
Valbar kurs, 7,5 hp inom Magisterprogram i 
Drama och tillämpad teater 
Det valbara momentet p¬ 7,5 hp infaller den tredje terminen (under det sista läsåret) av 
programmet. 

Den valbara kursen kan läsas parallellt med den obligatoriska programkursen 
Utvecklingsarbete i drama och tillämpad teater 7,5 hp. Som student väljer du själv och 
söker till lämplig kurs för att läsa den under valfri period under terminen, men det 
går också bra att läsa den vid en tidigare eller senare tidpunkt, som kvällskurs eller 
under sommaren, helfart eller halvfart. Den valbara kursen måste dock vara avslutad 
före det att du ansöker om examen. 

Att tänka på kring den valbara kursen: 

• Kursens innehåll får inte motsvara innehållet i programmets övriga kurser. 
• Du kan inte tillgodoräkna en kurs som ingick i den för magisterprogrammet 

behörighetsgivande examen. Vid ansökan om tillgodoräknande ska du styrka 
detta genom kopia på ditt examensbevis.

• Kursen kan vara på grundnivå eller avancerad nivå. 
 
Ta kontakt med studievägledningen om du har några frågor.   
  
Anmälan till kurs 
Du anmäler dig till valfri kurs via www.antagning.se under ordinarie sökperiod. En 
del kurser öppnas för sen anmälan efter ordinarie sökperiod. Inför vårterminen är 
anmälningsperioden vanligtvis mellan 15 september och 15 oktober.
  
OBS! Du som student ansvarar själv för att välja och ansöka till en kurs motsvarade 
7,5 högskolepoäng. Missar du att anmäla dig under ansökningsperioden är det 
viktigt att tänka på att urvalet av kurser som öppnar för sen anmälan är begränsat. En 
uppmaning är därför att inte vänta till sista dagen med att ansöka. Ett tips är att söka 
till flera kurser. Du kan bli antagen till maximalt 45 hp per termin. Skulle du av 
misstag råka välja ett program som förstahandsval (prio 1) (vars innehåll alltid 
överstiger 45 hp) och blir antagen till detta, kommer du att strykas från de kurser som 
du valt att prioritera lägre.
 
Viktiga datum och information om prioritering hittar du på www.antagning.se.  
  

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/


Tillgodoräknande av tidigare studier  
Har du tidigare avslutade studier som du vill använda som den valbara kursen istället 
för att läsa en ny kurs, kan du under vissa omständigheter behöva skicka in en ansökan 
om tillgodoräknande. 

Du behöver skicka in en ansökan om tillgodoräknade av kursen om: 

• Du önskar tillgodoräkna en eller flera delkurser av en helkurs. 
• Du har läst en kurs som omfattar mer än 7,5 hp. 
• Du har läst en högskolekurs utomlands som motsvarar 7,5 hp (7.5 ECTS) 

 

Du behöver inte skicka in en ansökan om tillgodoräknade om du har en avslutad kurs 
som omfattar exakt 7,5 hp. Kursen måste utgöras av högskolestudier med ett godkänt 
betyg. Du kan ha läst den vid Stockholms universitet eller en annan högskola. Har du 
en sådan kurs som du önskar använda som det valbara momentet ska du, vid tillfället 
för ansökan av examen, välja den eller de kurserna. 

Profilering - något att tänka på 
När du söker till en valbar kurs kan det vara bra att fundera igenom vilken profil du 
vill ha. Den valbara kursen kan också vara en litteraturfördjupning och ingång till det 
självständiga arbetet under den sista terminen. Exempel på profileringar och 
fördjupningar är teatervetenskap, sceniska projekt, musik, dans, film, 
specialpedagogik, barnkultur, normkritik och mångfald. Självfallet kan du också tänka 
helt utifrån vad du skulle vilja fördjupa dig i. Kanske vill du ha mer av teater eller 
drama? 

Sök bland kurser via www.antagning.se. Kontrollera om kursen ges hösttermin, 
vårtermin, sommar, på hel- eller halvfart, terminens första eller andra halva, studieort. 
Kontrollera även vilka förkunskapskrav kursen har samt om du uppfyller dessa vid 
ansökan.  
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