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Kursplan: BA1002 

Kursplan 

Examensarbete, master, jazz 
Degree Project, Master, Jazz  
 

 

Kurskod: BA1002 

Huvudområde: Musik  

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Giltig fr.o.m.: Ht 2011 

Beslut: KU-nämnden 2011:4  

Utbildningsområde: Musik  

Högskolepoäng (hp): 30 

Ämnesgrupp: MU1  

Fördjupning: A2E  

Ändringsuppgifter: Revidering 
2022-06-16 (UFN 2022:7), gäller 
fr.o.m. Ht 2022. 

Ev. Oden-kod: JZ 1183  
 

Moduler 
• Delredovisning examensarbete A, 5 hp (1001)  
• Delredovisning examensarbete B, 5 hp (1002)  
• Delredovisning examensarbete C, 10 hp (1003)  
• Examenskonsert, 7,5 hp (1004)  
• Redovisning av skriftlig reflektion, 2,5 hp (1005)  

 

Syfte och innehåll 
Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att i en konsert- eller 
musikproduktion manifestera sin konstnärliga nivå samt att i ett skrivet, 
reflekterande arbete formulera sig kring arbetsmetoder och erfarenheter i 
processen kring examensarbetet.  

Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

• visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet delaktighet i 
aktuella strömningar inom en avgränsad del av musiklivet, samt fördjupad 
kunskap i konstnärliga processer i allmänhet och de egna arbetsmetoderna i 
synnerhet,  

• uppvisa ett utomordentligt hantverkskunnande inom musikområdet,  
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• visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, 
muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin 
verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med musiklivet och 
samhället i övrigt,  

• visa förmåga till nära samarbete med såväl musiker, orkestrar och 
ensembler, som med utövare inom andra konstarter.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Antagen till Masterprogram, musiker, jazz vid KMH.  

Examination 
Kursen examineras genom en konstnärligt gestaltande konsert eller musik- 
produktion, samt ventilering och redovisning av det skriftliga/mediala arbete 
som beskriver arbetsmetoder och erfarenheter i processen.  

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig 
lärare och eventuella behandlare. 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Betygsgrader 
Godkänd, Underkänd.  

 


