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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden och fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen
för kultur och estetik 2018-02-21.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier samt 45 hp inom
programmet. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
TVCE

Benämning
Utveckling och organisering av event

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I denna kurs utvecklar och organiserar studenterna ett event. Studenterna bjuder in gästspel, samt är curator
och moderator för seminarier, samtal och andra presentationsformer som rör både forskning och praktik.
Studenternas arbete kommer att utvärderas efter dessa evenemang
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- organisera och administrera curatoriska och dramaturgiska aspekter av ett kulturellt och vetenskapligt
evenemang,
- kritiskt analysera och diskutera olika aspekter av detta event
- utvärdera och positionera sig inom fältet curatoriskt arbete rörande teater/scenkonst och forskning,
- kritiskt reflektera över forskningens möjligheter och begränsningar samt över gensvaret på dess tillämpning
i samhället
Undervisning

Undervisning sker i form av seminariediskussioner. Undervisningen är på engelska och är obligatorisk. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

Betygssättning sker enligt en målrelaterad tvågradig betygsskala:
U = Underkänd
G = Godkänd
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
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examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det är som kurstillfälle saknas. Studerande som
fatt betyget U två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skal talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock gäller fortfarande begränsningarna som
framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på ttp://www.su.se/ike/teatervetenskap.
Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig senast två månader före kursstart
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