STUDIEPLAN
Instrument 2
30 studiepoeng

Tromsø

Studieplanen er godkjent av styret ved det Kunstfaglige
fakultet den 03.12.2018

Navn på studieprogram

Opptakskrav

Instrument 2
Instrument 2
Secondary instrument
Høyere utdanning med minimum 60 sp i utøvende musikk og prøvespill

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte
Kunnskap:
- ha kunnskaper om instrumentets virkemåte og oppbygning
Ferdigheter:
- ha gode tekniske og musikalske ferdigheter på instrumentet
for å kunne f ormidle et bredt repertoar solo og i samspill
- kunne tolke og fremføre et bredt spekter av notasjoner og
anvisninger fra ulike epoker og sjangere som er relevant for
instrumentet

Generell kompetanse:
- kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter i solo og
samspill
- kunne arbeide selvstendig med nytt repertoar
- kunne delta i ulike samspillsituasjoner

Faglig innhold og
beskrivelse av studiet

Studiet fokuserer på:
- Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument solo og
samspill med repertoar som viser bredde i sjanger og stilart
- En vesentlig del av arbeidet er utvikling av studentens evne til
selvstendig arbeid med instrumentet, innstudering og øving
- Trening i primavistaspill og eventuelt improvisasjon
Studiet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk
sjanger.
Deltidsstudium, campus Tromsø

Oppbygging av
studieprogram

Undervisnings-, læringsog vurderingsformer

Semester

30 studiepoeng

1. og 2.
semester

MUS-2218 Instrument 2

Studiet går over to semestre. Undervisning gis individuelt og i klasse.
Studenten har ansvar for å organisere og å delta i ulike samspillgrupper og
ensembler.
Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:
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- Semesterprøve på ca 10 minutter
- Repertoarliste med samlet spilletid på 45 minutter, herav 15 minutter
offentlig framført
- Eksamensprogram
Utøvende eksamen individuelt og/eller i ensemble. Varighet: 20 minutter
Individuell gradert karakter etter en skala fra A til F.
Undervisnings- og
eksamensspråk

Norsk

Administrativt ansvarlig
og faglig ansvarlig
Kvalitetssikring

Det kunstfaglige fakultet har administrativt og faglig ansvar for studietilbudet
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Evaluering av studiet i henhold til kvalitetssystemet for
utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet og
evalueringsplaner ved Det kunstfaglige fakultet.

