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Ämnesområde 
Forskarutbildningsämnet Musikalisk gestaltning utvecklas i spänningsfältet mellan konst och 
vetenskap. Ämnet tar i högre grad sin utgångspunkt i vad som förenar än vad som skiljer 
konstnärligt skapande och vetenskapligt arbete. Forskarstudier i Musikalisk gestaltning kan vid 
LTU inriktas mot komposition, orgel samt kör- och orkesterdirigering.  
 
Uppläggning av forskarutbildningen 
Utbildningen omfattar fram till doktorsexamen fyra års heltidsstudier (160 poäng) respektive två år 
(80 p) för licentiatexamen. Doktorsavhandlingen respektive licentiatuppsatsen är tvådelad och skall 
bestå av en konstnärlig (musikalisk) och en vetenskaplig del (avhandling/uppsats). Den konstnärliga 
och den vetenskapliga delen skall vara väl integrerad och utgå från en klart formulerad 
frågeställning. Kurserna är inriktade mot vetenskapsteoretiska studier med särskilt fokus på 
kunskapsteori som behandlar relationen konst-vetenskap. Fördelningen mellan kurser och 
avhandling fastställs i den individuella studieplanen. Detsamma gäller de två formerna av 
redovisning. Den konstnärliga respektive vetenskapliga delen skall omfatta minst 40 p för 
doktorsexamen (totalt 80 p) och minst 20 p (totalt 40 p) för licentiatexamen. Som 
huvudhandledare kommer ämnesföreträdaren i musikpedagogik att fungera och biträdande 
handledare blir den konstnärlige ämnesföreträdaren för aktuellt ämne. Dessa två personer bildar ett 
handledarteam som även kan komma att inkludera någon ytterligare biträdande handledare eller 
ämnesspecialist. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan (enligt fastställd mall) som 
årligen följs upp av handledare, doktorand och prefekt gemensamt.  
 
Det konstnärliga forskningsarbetet kommuniceras med vetenskapssamhället och det övriga 
samhället genom musikaliska framföranden, klingande seminarier, vetenskapliga artiklar, 
deltagande i konferenser och samarbetsprojekt. 
 
Behörighet/Urval 
Grundläggande behörighet: 
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc)  
 
Särskild behörighet  
Kravet är en mycket hög konstnärlig nivå inom sitt ämnesområde och ett etablerat konstnärskap på 
nationell och/eller internationell nivå. Vidare skall förmågan att uttrycka sig i skriven text kunna 
dokumenteras.  
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Urval:  
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc)  
Särskild vikt kommer att läggas vid intresse och förmåga att reflektera över avancerade konstnärliga 
problemställningar. En antagningskommitté bestående av ovannämnda handledarteam förrättar 
urvalet och lämnar sitt förslag till prefekten.   
 
Prov som ingår i utbildningen 
En licentiatexamen ska innehålla 20-40 p kurser och en doktorsexamen 40-80 p kurser. 
Examination sker enlig vad som anges i Handbok för forskarutbildning. Vilka kurser som ingår i 
utbildningen fastställs i den individuella studieplanen. 
 
Examina  
Forskarutbildningen resulterar i licentiatexamen och/eller doktorsexamen. 
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Kvalitativa mål 
Den som avlägger en forskarexamen vid Luleå tekniska universitet ska uppfylla mål enligt 
nedan, varvid eventuella brister i något eller några avseenden accepteras om de uppvägs av 
särskilt goda resultat i andra avseenden. 

Licentiatexamen 
• Inneha djup kunskap i det egna avhandlingsämnet (vetenskapliga frågor med direkt 

anknytning till den egna forskningsuppgiften) och dess praktiska tillämpning. 
• Inneha bred kunskap om forskningsämnet (den vetenskapliga disciplinen), nationellt och 

internationellt. 
• Förmåga att förmedla vetenskaplig och populärvetenskaplig forskning skriftligt och 

muntligt. 
• Förmåga att formulera nya forskningsproblem och –frågor och att tillämpa 

forskningsmetodik främst inom det egna forskningsämnet. 
• Förmåga att undervisa på grundutbildningsnivå och att handleda studenter till och med 

magisternivå. 
• Förmåga att kritiskt granska vetenskapliga resultat och kunna ta till sig ny kunskap samt 

kunna konstruktivt opponera på vetenskapliga arbeten. 
• Förmåga att genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med andra forskare. 
• Behärska forskningens ”hantverk”, d.v.s. litteratursökning, källhantering, publicering m 

m. 
 
Doktorsexamen 
Mål som för licentiatexamen, och därutöver: 

• Fördjupad kunskap i det egna avhandlingsämnet och breddad kunskap om det egna 
forskningsämnet, nationellt och internationellt. 

• Visa en betydande grad av självständighet i forskningen, bl a genom att självständigt 
kunna starta och genomföra forskningsprojekt. 

• Förmåga att skapa nya utvecklingsbara frågeställningar/teorier eller på annat sätt bidra 
med ny kunskap av långsiktig betydelse. 

• Förmåga till internationellt forskningssamarbete. 
• God förmåga till samverkan med omgivande samhälle. 
• Förmåga att skriva egna ansökningar om forskningsmedel. 

 
 
 
 
 


