HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

FKGIDP

Individuellt designprojekt, 7,5 högskolepoäng

Individual Design Project, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av HDK - Högskolan för design och konsthantverk 2017-12-20
att gälla från och med 2018-06-04, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Design 100 %
Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.

Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 30hp inom design eller motsvarande.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• redogöra för projektbeskrivningens betydelse i en designprocess
• beskriva sin egen arbetsprocess i ett designprojekt

Färdigheter och förmåga

• formulera en projektbeskrivning utifrån givna ramar
• självständigt genomföra ett designprojekt med stöd i projektbeskrivningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• utvärdera ett projekts resultat utifrån projektbeskrivningens uppsatta mål
• reflektera över utveckling och process i egna och andras arbeten.
Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att öva upp sin förmåga att praktiskt och
konstnärligt, utveckla och genomföra ett individuellt designprojekt. Vid kursens start
formulerar studenten en projektidé som diskuteras i samråd med handledare.
Projektidén ska sen utvecklas till en projektbeskrivning som studenten förhåller sig
till genom det individuella design projektet.

Former för undervisning

I kursen arbetar studenten huvudsakligen självständigt med sitt projekt. I kursen ingår
även ett antal tillfällen då studenter och handledare träffas för handledning, både
individuellt och i grupp för att föra respektive projekt framåt.
Kursen avslutas med att varje student presenterar sitt projekt muntligt, skriftligt och
visuellt. Vid slutpresentationen ingår det även att studenterna opponerar på varandras
projekt.
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Former för bedömning

Kursen examineras genom:
• inlämning av projektbeskrivning
• diskussion av eget och andras projekt vid handledningsträffar och seminarier
• muntlig, skriftlig och visuell presentation av eget projekt
• opponering på annan students arbete.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Studenterna utvärderar kursen skriftligt och muntligt i samband med kursens slut.
Utvärderingens resultat ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle.
En sammanfattning av kursvärderingen meddelas till de studenter som genomförde
kursen och muntligt vid kursstart till de studenter som ska påbörja kursen.

Övrigt

Studenten står själv för allt material i kursen.
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