
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden 2010-01-18 att gälla från och med 2010-01-19. 

 

Utbildningsområde: Design 100 %

Ansvarig institution: Högskolan för design och konsthantverk

 

2. Inplacering
Kursen ingår i Masterprogrammet Business & Design. Ansvarig institution: Högskolan för Design och

Konsthantverk (HDK) i samverkan med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande antagningskraven till Masterprogrammet i Business &

Design, samt minst 90 högskolepoäng godkända från samma program. Studenter som redan är antagna till

programmet äger företräde till kursen.

 

4. Innehåll
Kursen genomförs enskilt eller i grupper om 2-3 studenter under handledning. Kursens övergripande syfte är

att studenten med sitt projekt ska visa upp de centrala insikter och färdigheter som är utbildningens mål.

Uppgiften består i att självständigt formulera och genomföra ett projekt enligt vissa villkor. Bland annat krävs

att projektet är en fördjupning av under utbildningen tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter. Kursen

omfattar också ett moment inriktat på vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetod.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 

KONSTNÄRLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

KBDEX1, Examenskurs Business & Design, 30,0 högskolepoäng
Master Degree Project Business & Design, 30.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
- A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
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Kunskap och förståelse 

redogöra för relevanta teorier och metoder att hantera komplexa frågeställningar inom området  

redogöra för de relevanta vetenskapliga och fackmannamässiga kontexter som examensprojektet befinner

sig i, med särskilt fokus på ekonomiskt, organisatoriskt och konstnärligt perspektiv  

självständigt och kreativt formulera nya frågor utifrån sitt projekt och ställa dessa i relation till

kunskapsutvecklingen inom utbildningsområdet 

Färdighet och förmåga 

i samverkan med andra kompetenser driva kreativa processer i komplexa projekt  

självständigt planera och genomföra komplexa projekt inom given tidsram  

självständigt tillämpa relevant teori och metod i projektets olika faser  

muntligt och skriftligt tydligt kommunicera projektprocess och resultat till både experter och allmän

publik 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

samla och kritiskt analysera och tolka relevant information för genomförandet av examensprojektet  

självständigt och på kvalificerad nivå reflektera över projektets etiska, ekologiska och sociala aspekter  

självständigt reflektera över det egna lärandets process och utveckling 

För en Konstnärligt masterexamen i Business & Design krävs att studenten efter avslutad kurs kan:

visa prov på en väl utvecklad konstnärlig gestaltning och visualisering av idéer 

 

 

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

 

7. Former för bedömning
Kursen kräver aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och genomgångar. I betygssättningen av

studentens arbete bedöms

projektets genomförande samt professionellt, konstnärligt och/eller vetenskapligt innehåll  

relationen mellan bakgrundsinformation och ställningstagande i projektet  

hur väl utförda beslut överensstämmer med projektets grundidé  

nivån på muntlig och skriftlig presentation 

Senast två veckor före examinationsdag genomförs en öppen opposition där projektets resultat presenteras

muntligt, skriftligt samt i förekommande fall visuellt. I närvaro av examinator granskas och diskuteras arbetet

av en annan studentgrupp som också lämnar skriftlig kommentar. Examensarbetet lämnas till examinator för

betygssättning på fastställd examensdag. Om flera studenter samarbetat skall individuella insatser klart kunna

redovisas. 

 

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

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas muntligt i grupp tillsammans med kursansvarig lärare samt individuellt och skriftligt efter

avslutad kurs.

 

10. Övrigt
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Undervisningsspråk: svenska.
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