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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet. I urvalet prioriteras
sökande med pedagogisk eller konstnärlig examen som är verksam i kulturskola eller
annan pedagogisk verksamhet. Kursen erbjuds även som individuellt vald kurs inom
musikpedagogprogrammet.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- tillämpa juridiska regelverk relevanta för projektgenomförande och den organisation
och verksamhet inom vilket projekt genomförs
- designa, producera och genomföra ett projekt
- dokumentera projekt i relevant dokumentationsform
- redovisa projektgenomförande och -resultat
- planera för hur lärdomar och erfarenheter från projekt kan tas till vara i
organisationens ordinarie verksamhet
Kursinnehåll

Kursen syftar till att erbjuda kunskap om de olika steg som ingår i att genomföra en
produktion i projektform inom kulturskolans pedagogiska verksamhet.
I kursen förväntas studenten utveckla kännedom och kunskap inom projekt- och
produktionsledning från idéstadiet till genomförande, samt hur lärdomar kan
implementeras.
Kursen behandlar följande moment:
●
●
●
●
●
●

Rättigheter och skyldigheter – avtal, leasing/hyra, upphovsrättshantering
Styrning och organisation – ansvarstagande och ansvarsfördelning
Projektdesign – från vision till realisation, projektplan, marknadsföring, tidsplan
Projektgenomförande – förberedelser, genomförande, avslut
Projektredovisning – dokumentation, utvärdering, återkoppling, uppföljning
Projektets fortlevnad – implementering/upprepning/utveckling

Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, workshops,
undersökande arbete och handledning. Självstudier tillkommer i form av
litteraturläsning, dokumentation, reflektion och tillämpning av kursens innehåll i egen
praktik.
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Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Examination

Examination sker genom skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter samt redovisning i
annan gestaltande form enligt gällande instruktioner.
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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