Konstnärliga fakulteten

MUHG12, Noteditering distans, 7,5 högskolepoäng
Note Editing, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 2013-1127 att gälla från och med 2013-11-27, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

-

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
• använda notediteringsprogram som ett verktyg i undervisningen
• utforma notutskrifter för olika sammanhang enligt gällande praxis
• integrera notexempel i textdokument

Kursens innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inskrivning av noter via MIDI keyboard och tangentbord, stegvis/realtid
olika textfunktioner såsom rubrik, sångtext och textblock
ackordanalys, föredragsbeteckningar och andra musikaliska tecken
layout, typsnitt och utskrift
partitur med stämutskrifter
bygga malldokument
import och export av MIDI/XML-filer
import av text/grafik-filer
export av notexempel som grafik, pdf och ljudfil
uppspelning av noterad musik via MIDI
arbeta med ljudbanken och den interna mixern
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Kursens genomförande
Distansundervisning.

Kursens examination
Examination sker löpande med inlämningsuppgifter och en avslutande praktisk
tentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursutvärdering
Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor
kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala.
Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen
tillhanda och resultatet av utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.
Litteratur
Ev. kurslitteratur förtecknas på särskild lista (se arbetsplan).
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Prov/moment för kursen MUHG12, Noteditering distans
Gäller från H17
1303 Delprov 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1304 Delprov 2, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1305 Delprov 3, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H14
1301 Noteditering distans, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1302 Noteditering distans, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

