
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2007-03-21 och senast reviderad 2013-11-29 av

Högskolan för design och konsthantverk. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2014-01-01. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ingår i Konstnärligt kandidatprogram i design.

Kursen ges på grundnivå.

 

3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student som erhållit 150 hp inom Konstnärligt kandidatprogram i design vid Högskolan

för Design och konsthantverk.

 

4. Innehåll
Kursens uppgift består i att självständigt formulera och genomföra ett designprojekt. Det övergripande syftet

är att studenten med sitt examensprojekt ska använda, fördjupa och uppvisa insikter och färdigheter som

tillägnats under utbildningen. Fokus ligger här på både process och resultat. Undervisningsformerna består av

gruppseminarier och individuell handledning. Examensprojekten ställs ut offentligt.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

HDEX10, Examensprojekt, 15,0 högskolepoäng
Design Bachelor Degree Project, 15.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
- G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav och

innehåller examensarbete för kandidatexamen



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

redogöra för ett designprojekts hela process både skriftligt och muntligt, från uppstart till färdig

gestaltning  

redogöra för hur man har beaktat etiska och samhälleliga aspekter genom ett helt designprojekt 

 

Färdighet och förmåga

initiera och planera ett egenformulerat projekt 

självständigt driva och slutföra ett projekt 

presentera ett projekts process och resultat både muntligt och skriftligt 

utveckla och uppvisa gestaltningslösningar 

argumentera för val och resultat både skriftligt och muntligt 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över ett designprojekts process samt resultat både muntligt och skriftligt 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Lärandemålen examineras enligt följande: 

skriftlig processbeskrivning och reflektion 

muntliga presentationer vid schemalagda tillfällen 

 

Studenten examineras vid kursens slut. Underlaget för examinationen är en samlad bedömning av studentens

prestationer under kursens gång.

 

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 värderar kursen skriftligt anonymt och muntligt i grupp i samband med kursens slut. En

sammanställning av värderingens resultat ligger till grund för kommande kurstillfälle och meddelas via GUL

till de studenter som genomförde kursen. 

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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