
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvård 2013-11-21 och senast reviderad
2017-02-27 av Programrådet för kulturvård. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2017-02-27, vårterminen 2017.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Kulturvård

 
Inplacering
Kursen ges på termin 6 i kandidatprogrammet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 180
hp.  
Kursen kan ingå i följande program: 1) Ledarskap i slöjd och kulturhantverk (N1LES)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till kandidatprogrammet
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk samt har uppnått godkänt  på 135 hp av
programmets kurser.  

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
Kunskap och förståelse 
förstå och redogöra för ett identifierat kunskapsfält inom ett valt fördjupningsområde

INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD

KUS121    Individuell fördjupningsstudie, 7,5 högskolepoäng
Individual Specialisation Course, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Kulturvård G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



Färdighet och förmåga 
identifiera information, litteratur, otryckta källor och annan empiri av relevans för det
valda fördjupningsområdet 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
vädera olika former av källmaterial i förhållande till det valda fördjupningsområdet 

 
Innehåll
Studenten genomför en individuell fördjupning i ett område som ryms inom
programmets inriktning och som förbereder inför det kommande examensarbetet.
Genom informations- och litteratursökning, empiriska studier och/eller praktiskt
genomförda undersökningar skaffar sig studenten fördjupad kunskap inom det valda
området. Olika former av källmaterial diskuteras och värderas tillsammans med
teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.   

 

 
Former för undervisning
Examination sker genom skriftlig uppgift och kamratgranskning.   
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
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. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget G (Godkänt) krävs att studenten uppfyller kursens lärandemål. 
För betyget VG (Väl Godkänt) krävs att studenten mycket väl uppfyller kursens
lärandemål. 

 
Kursvärdering

 
Övrigt
Föreläsningar på engelska kan förekomma.
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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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