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Utbildningsplan 

Internationell scenkonst, 60 högskolepoäng 
International Performing Arts, 60 credits 

 

Programkod: SINSA Utbildningsnivå: Avancerad nivå 
Fastställd av: StDH:s lokala utskott Examen: Konstnärlig magisterexamen 60 hp/ Degree of 

Master of Fine Arts (60 credits) 
Fastställandedatum: 2015-02-09 Huvudområde för examen: 
Revideringsdatum: 2017-05-29 Scen och media 
Giltig från: VT 2018 Institution: Institutionen för scenkonst 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet 

relevant reell kompetens. 

Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.  

Engelska 5 eller motsvarande. 

Urval 

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av CV och en beskrivning av en konstnärlig 

frågeställning, projektidé eller forskningsfråga inom området internationell scenkonst som den 

sökande vill undersöka. I den beskrivningen ska också ingå en motivering till varför den 

sökande valt just denna frågeställning, projektidé eller forskningsfråga. I ett andra urvalssteg 

sker intervjuer. 

Undervisningsspråk 

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

Syfte 

Programmet syftar till att studenten ska få kunskap om de möjligheter och utmaningar som 

internationell scenkonst står inför i ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Syftet är också 

att studenten ska utveckla ett eget förhållningssätt till konstnärligt arbete med scenkonst i en 

internationell miljö. 

Huvudsakligt upplägg 

Utbildningen utgår från den enskilda studentens självständiga arbetsprocess. Programmet är 

upplagt enligt en process- och projektinriktad, och problembaserad pedagogik. Arbetsmetoden 

under programmet är undersökande, reflekterande och skrivande. Inget praktiskt producerande 

ingår. Ett individuellt undersökande examensarbete utförs under handledning i kursen. 

Examensarbetet utgör det självständiga arbetet om totalt 15 hp och kan innehålla utarbetande av 

ett eget internationellt projekt. Det kan också innehålla research och fallstudier hos 
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organisationer som arbetar med internationell scenkonst. Examensarbetet kan även bestå av 

litteraturstudier. 

Undervisningen är upplagd kring uppgifter som utförs individuellt eller i grupp, och 

föreläsningar, workshops, seminarier, studieresor och studiebesök, fallstudier, litteraturstudier, 

skriftlig och muntlig reflektion. 

Inriktningar 

- 

Regler för fortsatt studiegång  

- 

Kurser som ingår 

Termin 1  

Internationell scenkonst i ett 

omvärldsperspektiv, delkurs 1, 12 hp 

International Performing Arts in a Global 

Perspective, moment 1, 12 credits 

Scenkonstprojekt i en internationell miljö, 

delkurs 1, 13 hp 

Performing Arts Projects in an International 

Context, moment 1, 13 credits 

Kunskapsreflektion, delkurs 1, 5 hp Reflections on Knowledge, moment 1, 5 

credits 

Termin 2  

Internationell scenkonst i ett 

omvärldsperspektiv, delkurs 2, 5 hp 

International Performing Arts in a Global 

Perspective, moment 2, 5 credits 

Scenkonstprojekt i en internationell miljö, 

delkurs 2, 5 hp 

Performing Arts Projects in an International 

Context, moment 2, 5 credits 

Kunskapsreflektion, delkurs 2, 5 hp Reflections on Knowledge, moment 2, 5 

credits 

Examensarbete, 15 hp Degree Project, 15 credits 

Summa:   60 hp Total:   60 credits 

Alla kurser inom programmet är inom huvudområdet scen och media. För att erhålla examen 

krävs godkänt på samtliga kurser. 

Lärandemål 

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad utbildning ska studenten:  

Nationella mål med lokal anpassning: 

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, dvs scen och media, 

inbegripet såväl överblick över huvudområdet som fördjupade kunskaper inom delar av 
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huvudområdet, nämligen internationell scenkonst och scenkonstproduktion med internationell 

inriktning, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

 visa fördjupad eller breddad kunskap om och erfarenhet av metod och processer inom 

huvudområdet.  

Lokala mål: 

 visa fördjupade kunskaper inom ett individuellt valt område inom scenkonstproduktion med 

internationell inriktning 

 visa breddad kunskap om metoder och processer inom internationell scenkonst. 

 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

Nationella mål: 

 visa förmåga att självständigt beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt att 

kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet 

för utbildningen, dvs scen och media 

 visa förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna idéer, att självständigt 

identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt att planera 

och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna 

tidsramar 

 visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin 

verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper 

 visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 

Lokala mål:  

 visa förmåga att självständigt beskriva och analysera samt att kritiskt reflektera över sitt eget 

förhållningssätt till scenkonst i ett internationellt perspektiv 

 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera konstnärliga och organisatoriska 

möjligheter, samt att skapa egna projekt. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad utbildning ska studenten: 

Nationella mål: 

 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen, dvs scen och media, göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter 

 visa insikt om konstens roll i samhället 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

Lokala mål: 
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 visa förmåga att inom scenkonst kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter ur ett omvärldsperspektiv. 

Självständigt arbete 

Följande kurs utgör självständigt examensarbete om totalt 15 hp inom programments 

huvudområde scen och media: Examensarbete, 15 hp. 

Förteckning över eventuella bilagor 

- 

Övrigt 

- 


