
KURSÖVERSIKT

PRODUCENT - FILM & TV

KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Personlig utveckling samt film
och tv-branschens struktur,
grund

15
I kursen kommer du lära känna din blivande
yrkesroll samt utveckla färdigheter i syfte att
förbereda dig för kommande studier och arbetsliv.

Arbetsmiljö, hållbarhet och
säkerhet

40

Kursen ger fördjupade kunskaper och en analytisk
förmåga om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
utifrån ett hållbart perspektiv. Du ska självständigt
och avancerat kunna skapa dokumentation över ett
systematiskt arbetsmiljöarbete och ha förmåga att
kunna agera som en arbetsgivarrepresentant.

Manusarbete och
projektutveckling 

40

I denna kurs får den du lära dig utveckla och driva
ett projekt, från idé till färdigt manus och vidare till
produktion. Du får kunskap om att förvalta och
utveckla idéer med hänsyn till genre, dramaturgiska
modeller och karaktärsbyggen. Vidare ska du kunna
identifiera projekt som är gångbara, inventera och
utveckla ett manus för att kunna bygga vidare mot
en produktion.

Produktionsekonomi och
finansiering 1

20

Du får grundläggande kunskaper i hur finansiering
och produktionsekonomi fungerar i ett film och tv-
dramaprojekt. Du får även kunskap om vad som styr
priset på ett manus. I kursen ingår undervisning i
relevanta projektverktyg. 

KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

LIA 1 50 Praktikperiod

Produktionsekonomi och
finansiering 2

30

I denna kurs får du fördjupande kunskaper och
färdigheter i hur finansiering och
produktionsekonomi fungerar i ett film och tv-
dramaprojekt. Du får även kunskap i olika länders
produktionsincitament.

Juridik, avtal och upphovsrätt
inom Film & TV 

20

Här får du lära dig de olika lagar och förordningar
som styr i samband med olika
inspelningsförfaranden. Du får även lära dig olika
anställningsformer, villkor och kollektivavtal. 

Termin 1

Termin 2



KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Personlig utveckling samt film
och tv-branschens struktur,
fortsättning (20p)

20

En fortsättningskurs där du ska få fördjupade
kunskaper om film och tv-branschens struktur och
omvärld. I kursen ska du även få kunskaper i olika
bolagsformer, aktörer och leverantörer samt
utveckla dina färdigheter inom prestationsförmåga
och målfokusering.

Ledarskap och kommunikation 30

Kursen fokuserar på framgångsrika ledarskapssätt
för att arbeta i, leda, styra och entusiasmera en
organisation. Kursen ska ge kunskap, förståelse och
verktyg för hur man långsiktigt skapar goda
relationer och kommunicerar framgångsrikt med
kollegor, beställare, kunder och leverantörer i
branschen.

Examensarbete 15
Du ska författa ett arbete inom ett lämpligt område
med tydlig anknytning till yrkesrollen.

LIA 2 50 Praktikperiod

Termin 3
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