INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER

MV1520

Självständigt arbete i musikvetenskap, 7,5 högskolepoäng

Independent study in musicology, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2020-06-22 att gälla från
och med 2021-01-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Kursen ingår i kurspaketet Musikvetenskap fortsättning
Huvudområde

Fördjupning

Musikvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 37,5 hp i musikvetenskap på grundnivå.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

– redogöra för grundläggande vetenskapliga arbetssätt
Färdigheter och förmåga

– visa grundläggande förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka
relevant information i en musikvetenskaplig problemställning
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– granska och bearbeta, samt muntligt och skriftligt motivera kritik av egna och andras
musikvetenskapliga texter
– med relevanta begrepp och analysmetoder genomföra en självständig
musikvetenskaplig uppgift
Värderingsförmåga och förhållningssätt

– kritiskt värdera källmaterial
– resonera och reflektera självständigt och kritiskt över musikvetenskapliga
problemställningar, förhållningssätt och begrepp
Innehåll

Kursen ger träning i vetenskapligt skrivande och träning i att skriva en
musikvetenskaplig uppsats. I kursen tränas också att kritiskt granska medstudenters
uppsats.

Former för undervisning

Kursen ges i form av handledning och seminarier och avslutas med
ett ventileringsseminarium
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras vid ett ventileringsseminarium där en uppgift är att läsa, kritiskt
granska och kommentera medstudenters uppsats.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
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På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Ämneskoordinator ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former ligger till grund
för kursens utformning.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra om och
problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt och kulturellt hållbar utveckling.
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