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Projektkurs Ljudteknik 7,5 högskolepoäng
Audio Technology Project Course

Grundnivå, S0045F
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G# Ljudteknik Medieproduktion

Behörighet
Grundläggande behörighet samt avklarat kurser om minst 45 hp från programmet Ljudteknik, kandidat, med minst 
godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Mål/Förväntat studieresultat
Specialisering inom ett ämnesområde inom ljudteknologi som inte omfattas av de obligatoriska kurserna.  
Utveckling av djupare kunskaper i och större praktisk erfarenhet av ett ljudteknikämne utöver de  i obligatoriska 
kurser.  

Kursinnehåll

Lär dig om ett speciellt ämnesområde•
Få tillämpad erfarenhet genom att utveckla ett projekt runt ämnesområdet  •
Lär dig genom att utvärdera projektet•
Utveckla färdigheter för att utforma och hantera ett projekt självständigt•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Självständiga studier och möten med studiehandledare

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom fyra delmoment, tre skriftliga inlämningsuppgifter och projektet. Projektets 
examinationsform beror av projektets utformning och kan utgöras av ett framförande, en installation, ljudande 
innehåll på fysisk ljudbärare, mediafil, en konstruktion eller ett skriftligt dokument. Delmomenten måste examineras i 
följd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.
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Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Projektförslag U G# 1 Obligatorisk H18

0002 Undersökande fas U G# 2 Obligatorisk H18 Ja

0003 Projektfas U G# 2,5 Obligatorisk H18 Ja

0004 Reflekterande fas U G# 2 Obligatorisk H18 Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-08-22

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-
02-14
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