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KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN1 
HIGHER EDUCATION DIPLOMA 

 
Fastställande 
Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras 
fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut, med aktuella examensbenämningar och 
examenskrav. Senast reviderad 2019-12-20 såvitt avser avveckling av Konstnärlig 
högskoleexamen i Kammarmusik (2019/2354). 

 
Examensbenämningar 
Konstnärlig högskoleexamen i kammarmusik 
Higher Education Diploma in Chamber Music 

 
Utbildningsnivå 
Konstnärlig högskoleexamen avläggs på grundnivå. 

 
Nationella bestämmelser, Högskoleförordningen bilaga 2 

Omfattning 
Konstnärlig högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. 

 
Mål 
Kunskap och förståelse 
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten 
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, 
inbegripet kännedom om områdets praktiska och teoretiska grund, samt kunskap om och 
erfarenhet av metod och processer inom området. 

Färdighet och förmåga 
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten 
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll inom huvudområdet 
för utbildningen, 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen skapa, förverkliga och uttrycka egna 
konstnärliga idéer och genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, 
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen reflektera över konstnärliga, 
samhälleliga och etiska aspekter. 

Självständigt arbete (examensarbete) 
För konstnärlig högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen. 

Övrigt 
För konstnärlig högskoleexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som 
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Lokala bestämmelser vid Mälardalens universitet 

Konstnärlig högskoleexamen i Kammarmusik 
Higher Education Diploma in Chamber Music 

 
Examen uppnås efter det att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp på grundnivå inom 
huvudområdet, vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 

 
Examensfordringarna uppfylls endast inom ett för ändamålet inrättat utbildningsprogram. 

 
 

1 Fakultetsnämnden har 2019-12-11 beslutat att avveckla konstnärlig högskoleexamen i 
kammarmusik vid Mälardalens högskola från och med 2020-01-01. Studenter som påbörjat sina 
studier vid Mälardalens högskola före 2020-01-01 har rätt att erhålla nämnda examen, dock längst 
till och med 2022-12-31. 
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