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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programrådet för kulturvård 2014-05-08 att gälla från och med 2014-09-01. 

 

Utbildningsområde: Design 50 %,  Konst 50 %

Ansvarig institution: Institutionen för Kulturvård

 

2. Inplacering
Kursen ingår som valbar kurs inom huvudområdet Kulturvård och utformas individuellt utifrån någon av

masterprogrammets fyra inriktningar (allmän, bebyggelseantikvarisk, kulturhistorisk konservering,

byggnadsvård och restaurering).

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till masterprogrammet i kulturvård.

 

4. Innehåll
I samråd med examinator eller särskilt utsedd handledare väljer, planerar och genomför studenten en

individuellt vald fördjupning eller breddning i kulturvård inom någon av programmets fyra inriktningar.

Kursen kan till exempel genomföras som litteraturkurs, projektarbete eller fältstudie med fortlöpande

handledning.

 

5. Mål
Efter att ha genomfört kursen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

visa ökade kunskaper och färdigheter i ett avgränsat fördjupnings- eller breddningsarbete inom

huvudområdet (definierat genom en av masterprogrammets fyra inriktningar) 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

KUA250, Individuell kurs i Kulturvård 1 , 15,0 högskolepoäng
Individual Course in Conservation 1 , 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Kulturvård A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga

självständigt planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat ett fördjupnings- eller breddningsarbete inom

huvudområdet (definierat genom en av masterprogrammets fyra inriktningar) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande, som tidigare forskning och/eller

praktisk tillämpning 

redogöra för och reflektera kring generella och specifika kunskaper med relevans för professionsorienterad

och vetenskaplig verksamhet inom det kulturvårdande fält som arbetet omfattat. 

 

 

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

 

7. Former för bedömning
Examinator eller särskilt utsedd handledare utformar i samråd med studenten lämpliga examinationsformer.

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), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd (G) krävs att studenten uppfyller kursens mål.

För betyget Väl Godkänd (VG) krävs att studenten mycket väl uppfyller kursens mål. 

 

 

9. Kursvärdering
Kursvärderingar genomförs skriftligt och muntligt av studenten och examinatorn.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska och svenska.

Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Studenten bekostar själv personliga verktyg, arbetskläder, personlig skyddsutrustning samt kurslitteratur.

Kostnader för studiebesök kan tillkomma och bekostas av studenten. 
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