Konstnärliga fakulteten

MUHF82, Music Management & Business, 15 högskolepoäng
Music Management & Business, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2018-0410 att gälla från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
•
•
•
•
•
•
•

goda kunskaper om musikindustrin i Sverige
goda kunskaper om musikindustrin internationellt
goda kunskaper om branschens ekonomiska och administrativa förutsättningar
goda kunskaper om branschens intäktsmodeller
goda kunskaper om branschens organisation
goda kunskaper i förutsättningarna för att driva bolag i branschen
goda kunskaper om lagar och avtal med bäring på musikbranschen

Kursens innehåll
•
•
•
•
•

Musikbranschens struktur
Musikbranschens ekonomi och finansiering
Musikbranschens organisation
Musikbranschens aktörer
Musikbranschens historia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ljudbärare
Musikdistribution
Promotion
Marknadsföring
Licensering
Boknings- och agenturbolag
Management
Immaterialrätt
Branschavtal
Att starta och driva bolag inom kreativa näringar
Branschpåverkande lagar
Administration och ekonomi
Bransch- och rättighetsorganisationer
Sponsorer
Merchandise
Musikindustrin ur ett svenskt, resp. internationellt perspektiv

Kursens genomförande
Gruppundervisning med upp till 20 studerande/grupp. Kursen genomförs under en
termin. Föreläsningarna kan ske i pass om 3h alt. 4h/gång. Delar av kursen kan även
ske på helger. Delkurserna genomförs i form av litteraturstudier, seminarier,
diskussioner, problembaserade uppgifter, projektstudier och praktiska arbetssätt i
grupp eller individuellt.

Kursens examination
Muntliga och skriftliga och redovisningar sker fortlöpande under delkursen. Delkursen
avslutas med en skriftlig eller muntlig tentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursutvärdering
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Utvärdering ska ske genom formativ (muntlig) utvärdering där resultatet direkt kan
påverka pågående undervisning och skapa dialog om lärande mellan lärare och
studerande samt en summativ utvärdering som genomförs efter avslutad delkurs/kurs
och ska vara skriftlig. Resultatet av den skriftliga utvärdering ska återkopplas till de
studerande. Frågor kring mål, innehåll och undervisningsformer bör vara centrala.
Viktiga synpunkter och erfarenheter från delkurs-utvärderingar förs vidare till
bokslutet. Ansvaret för att utvärdering kommer till stånd ligger hos undervisande
lärare. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i
nästa års delkurs.
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Prov/moment för kursen MUHF82, Music Management & Business
Gäller från H18
1801 Delprov 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1802 Delprov 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

