
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Musikalisk gestaltning mycket hög kvalitet 
 
Masterutbildningen musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet ges betyget ”mycket hög 
kvalitet” av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). I en ny omgång kvalitetsgranskningar har UKÄ 
bedömt en rad utbildingar vid universitetet där även musikalisk kandidat och scenisk framställning 
ingår och har getts betyget ”hög kvalitet” medan mediedesign kandidat fått ”bristande kvalitet”. 

 
- Jag är stolt över att våra konstnärliga utbildningar ges höga betyg och i all synnerhet 

masterutbildningen i musikalisk gestaltning som värderats så högt av UKÄ, säger Johan Sterte rektor 

vid Luleå tekniska universitet. 

  

Universitetskanslerämbetet har i sin nya kvalitetsutvärdering givit utbildningen musikalisk gestaltning, 

master, ”mycket hög kvalitet” på tre av fem bedömningsgrunder och hög kvalitet på resten. 

Utbildningen ger fördjupade kunskaper och förmåga att, som utövande klassisk musiker, jazzmusiker, 

rockmusiker, dirigent, kompositör och inom musikproduktion, Pop/Rock, gestalta musik med 

personligt uttryck på en hög professionell nivå.  

 

Helt i sin ordning har även musikalisk kandidat och scenisk framställning fått höga betyg.  

Mediedesign kandidat har fått kritik för bristande kvalitet på en av fem bedömningsgrunder, men å 

andra sidan fått ”mycket hög kvalitet” på en annan av de fem punkterna och hög kvalitet på resten.  

 

- Så sammantaget så tycker jag att utfallet är riktigt bra, säger Johan Sterte. 

 
              Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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