
Stockolms dramatiska högskola (StDH) är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 1/2  

 
 

 
 
 
 
 
 

Kursplan 

Konstnärlig fördjupning, 7,5 högskolepoäng 
Artistic recess, 7.5 credits 

 
 
 

Kurskod: S7134G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala nämnd 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Valbar kurs 
 
Fristående kurs 

2017-09-15 

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: VT 2017 
Utbildningsområde:  

Media 100% 
 

 Behörighetskrav  
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 
Särskild behörighet: 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande 

 
 Urval  
Programstudenter: Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av en beskrivning av 
ett projekt eller en idé. 
Fristående studenter: Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt 
brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt en beskrivning av ett projekt 
eller en idé och vid behov intervjuer i ett andra steg.   

 Undervisningsspråk  
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

 
 Syfte  
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet till en konstnärlig fördjupning inom sitt område 
eller inom ett konstnärligt område  

 
 Kursinnehåll  
Studenten utvecklar tillsammans med andra studenter ett koncept som redovisas i form av 
ett "work in-progress". 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Kursen innefattar föreläsningar, handledning och samarbete. 
 

 Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna utveckla och beskriva en idé 

• kunna realisera sin idé i form av "work in-progress" 

• kunna dokumentera sin process 
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 Examination  
Examinationen sker vid kursens slut genom muntlig och skriftlig redovisning. 

 

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. 

 

 Ersätter tidigare kurs  
Nej 

 
 Överlappar annan kurs  
Kursen överlappar Konstnärlig fördjupning S7105G och kan inte ingå i examen tillsammans med 
denna. 
 Betygskriterier  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 
 

 Läromedel  
Kurslitteratur och annat kursmaterial (t.ex. föreställningar och filmer) meddelas vid kursstart. 

 
 Kursvärdering  
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

 
Övrigt 
Obligatorisk närvaro och deltagande krävs för att kunna tillgodogöra sig kursen. 
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