
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Högskolan för design och konsthantverk 2013-11-29 att gälla från och med 2014-

01-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ges inom Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design och inom Konstnärligt masterprogram i

Design

Kursen ges på avancerad nivå.

 

3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student med godkänt resultat på samtliga kurser (90 hp) som ingår i de tre första

terminerna på Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design eller Konstnärligt masterprogram i Design.

 

4. Innehåll
Examensprojektet, som är innehållet i denna kurs, består av ett praktiskt konstnärligt projekt samt

dokumentation och reflektion i text och bild över det genomförda projektet.

 

Studenten identifierar och formulerar självständigt ett fördjupningsprojekt i det egna intresseområdet.

Projektet ska ha en komplexitet som förväntas för en konstnärlig mastersexamen i design och ska innehålla

tydliga ämnesmässiga frågeställningar och utgångspunkter för utforskande. I kursen ingår ett obligatoriskt

seminarium som behandlar projektformuleringen. För övrigt planerar och genomför studenten självständigt

sitt projekt. Handledning ges både individuellt och i grupp under kursens gång.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

DMEXAM, Examensprojektkurs för Konstnärlig masterexamen i
Design, 30,0 högskolepoäng

Degree Project Course for MFA Design, 30.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
- A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

analysera, i skrift och i tal, sitt eget projekt i relation till relevant forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 

och debatt inom sitt fördjupningsområde 

 

Färdighet och förmåga

formulera frågeställningar och utgångspunkter för ett eget självständigt projekt i syfte att konstnärligt

utforska det egna fördjupningsområdet  

självständigt inom givna tidsramar genomföra ett konstnärligt projekt av en komplexitetsgrad motsvarande

en konstnärlig mastersexamen i design 

med ett personligt konstnärligt förhållningssätt förena ett komplex av idéer, villkor och budskap till en

meningsfull helhetsgestalt 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera, i skrift och i tal, över genomförande och resultat i ett eget konstnärligt fördjupningsprojekt 

formulera kritik av genomförande och resultat i andras konstnärliga fördjupningsprojekt 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Lärandemålen examineras på följande sätt:

Inlämning av skriftlig projektformulering 

Redovisning muntligt och i visuella media av avslutat projekt vilket sker vid ett schemalagt seminarium 

Redovisning av muntlig kollegial kritik på annan students projekt, vilket sker vid seminarium då

studentkollegan redovisar sitt avslutade projekt  

Inlämning av projektdokumentation 

 

Studenten examineras vid kursens slut efter det att projektdokumentationen lämnats in. Det slutliga betyget är

en sammanvägning av de bedömningar som görs på grundval av ovanstående inlämningar och redovisningar.

 

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.
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10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.

Studenten bekostar allt material själv.
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