
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2013-09-25 att gälla från och med 2013-

10-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen är ges inom Konstnärligt masterprogram i design

Kursen ges på avancerad nivå.

 

3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student med godkänt resultat på samtliga kurser som ingår i programmets första år (60

hp).

 

4. Innehåll
Kursens syfte är att förbereda studenten inför formuleringen av ett eget projekt som ska utgöra

examensarbetet. Kursen ger en introduktion till design som akademisk disciplin och forskningsämne och ger

studenten möjlighet att diskutera och reflektera över vilka nya frågeställningar som är möjliga inom den egna

praktiska erfarenheten och det egna fördjupningsområdet. Kursen behandlar också alternativa förhållningssätt

och inspirationskällor i sökandet efter projektidéer, samt hur projekt formuleras i en projektbrief. Kursen ger

utrymme för studenten att göra förberedande research i sökandet efter lämpligt examensprojekt.

 

Kursen består av praktiska övningar i form av skriftliga uppgifter, informationssökning och

seminariediskussioner samt föreläsningar och litteraturläsning.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DM22PP, Förberedelse inför examensprojekt, 7,5 högskolepoäng
Preparation for Degree Project, 7.5 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
- A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav



•

•

•

•

•

•

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 

Kunskap och förståelse

resonera kring olika perspektiv på design som forskningsämne 

 

Färdighet och förmåga

formulera frågeställningar möjliga att utforska i designämnet 

formulera en idé för ett projekt på en fördjupningsnivå som motsvarar masterexamen 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

utvärdera sina egna och andras projektidéer utifrån ett ämnesperspektiv 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Lärandemålen examineras på följande sätt:

Skriftliga inlämningsuppgifter 

Muntliga redovisningar av uppgifter på diskussionsseminarier 

 

Studentens prestationer i de olika uppgifterna betygssätts vid schemalagda examinationstillfällen under

kursens gång. Slutbetyg för kursen baseras på de samlade resultaten från dessa tillfällen.

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

 

9. Kursvärdering
Studenterna utvärderar kursen skriftligt och muntligt i samband med kursens slut. Utvärderingens resultat

ligger till grund för utformningen av kommande kurstillfälle och meddelas via GUL till de studenter som

genomförde kursen och muntligt vid kursstart till de studenter som skall påbörja kursen.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.

Studenten bekostar allt material själv.
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