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Studieplan 2008/2009

Bachelor med hovedvekt på musikk

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180.

Studiets varighet, omfang og nivå

Dette er et 3-årig fulltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad med hovedvekt på musikk (180
studiepoeng).

Innledning

Bachelor med hovedvekt på musikk gir deg mulighet for å ta minimum 80 studiepoeng og maksimum
120 studiepoeng i musikk. Studiet vektlegger praktisk, utøvende og skapende musisering kombinert
med teoristudier i musikk og kulturteori. Studiet gjør deg bedre rustet til å forstå musikkens plass og
muligheter i skole og samfunnet for øvrig.

Læringsutbytte

Studentene skal:

ha bygget en faglig og formell plattform for videre høyere studier i musikk
ha utviklet forståelse for fagets estetiske og teoretiske dimensjon og arbeide skapende med
musikk
ha utviklet sin musikalske toleranse i omgang med ulike typer musikk
skaffet seg kunnskap om musikk som kulturuttrykk og samfunnsfenomen før og nå
kunne lede og samarbeide om musikkaktiviteter innenfor og utenfor skolemiljøet, og kunne
arbeide med musikk som en del av tema- og prosjektarbeid innenfor skolen og det frivillige
musikklivet.

Målgruppe

Målgruppen er alle med generell studiekompetanse som har god erfaring fra arbeid med musikk, og
som vil utvikle seg til enten å arbeide i skolen med musikk, i det frivillige musikklivet eller som vil
bruke utdanningen som grunnlag for videre masterstudier.

Kompetanse

Etter fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk, vil studentene kunne arbeide innenfor ulike
grener av kulturaktiviteter innen kommuner.

Etter fullført bachelorgrad supplert med ett år praktisk pedagogisk utdanning (PPU), vil skoleverket og
de kommunale kulturskolene være arbeidsplasser for studentene.
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Etter fullført studium kan studentene søke opptak til mastergradsutdanning ved Høgskolen i Hedmark
(master i språk- og kulturfagenes didaktikk) eller ved andre institusjoner som tilbyr mastergradsstudier
i musikk i Norge, som f . eks: Universitetet i Oslo (master i musikkvitenskap), NTNU (master i
utøvende musikk), Universitetet i Bergen (master i utøvende musikk/komposisjon), eller ved
utenlandske institusjoner.

 

Etter fullført første studieår av bachelor med hovedvekt på musikk, har studentene muligheter for å
søke studieplass i andre studieår bachelor i språk og kultur, eller i andre studieår i 5-årig
lærerutdanning – mastergrad i språk- og kulturfagenes didaktikk ved Høgskolen i Hedmark.

Studentene kan også bruke det første studieåret i bachelor med hovedvekt på musikk som et valgfag i
en allmennlærerutdanning.

Opptakskrav fritekst

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Søkere må kunne dokumentere praktiske og
teoretiske kunnskaper i musikk tilsvarende fullført musikklinje ved videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuell veiledning og arbeid i
kollokviegrupper. Bruk av IKT vil være en integrert del av undervisningen. Classfronter vil bli brukt
som kommunikasjonsverktøy mellom lærer og student, samt til innlevering av faglige arbeider og
nettbaserte diskusjoner.

Vurderingsformer

Se gjeldende fag- og studieplaner for musikk og breddefagene

Internasjonalisering

Gjennom studiet åpnes det opp for studier ved noen av våre samarbeidspartnere: Concordia College
eller Pacific Lutheran University.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

HØST VÅR

2. og 3.
studieår til
sammen 120
sp

 

Musikk påbygning minst 20 studiepoeng

og

breddefag minst 30 studiepoeng
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+

musikk valgemner inntil 40 studiepoeng

og/eller

andre breddefag inntil 70 studiepoeng

1. studieår 60
sp  

Musikk årsenhet

60 studiepoeng

Som  kan studentene ta følgende emner:breddefag

Drama 30 studiepoeng
Engelsk årsstudium 60 studiepoeng
Globalisering årsstudium 60 studiepoeng
Kunst og håndverk årsstudium 60 studiepoeng
Norsk årsstudium 60 studiepoeng
Samfunnsfag årsstudium 60 studiepoeng
Ex. Phil
Ex. Fac
Bachelor i opplevelsesproduksjon og interaktive medier 30 studiepoeng relevante emner

 

Andre fag som Høgskolen tilbyr


