INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD

KUA150

Individuell fördjupning i Kulturvård II, 7,5 högskolepoäng

Individual Specialisation Course in Conservation, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvård 2007-06-18 och senast reviderad
2017-11-23 av Programrådet för kulturvård. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2017-12-05, höstterminen 2017.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Kulturvård
Inplacering

Kursen är en valbar fördjupningskurs och kan ingå i en masterexamen i kulturvård.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i kulturvård (N2KUV), 2)
Kulturvård (B), bebyggelseantikvarisk inriktning, masterprogram (N2KVB), 3)
Kulturvård (D) med inriktning byggnadsvård och restaurering, masterprogram
(N2KVD), 4) Kulturvård (A), allmän inriktning, masterprogram (N2KVA) och 5)
Kulturvård (C) med inriktning kulturhistorisk konservering, masterprogram (N2KVC)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvård

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

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

Efter att ha genomfört kursen skall studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• visa ökade kunskaper i ett avgränsat fördjupningsarbete inom huvudområdet
(definierat genom en av masterprogrammets fyra inriktningar: allmän,
bebyggelseantikvarisk, kulturhistorisk konservering, byggnadsvård och
restaurering)
Färdigheter och förmåga

• självständigt planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat
fördjupningsarbete inom huvudområdet (definierat genom en av
masterprogrammets fyra inriktningar: allmän, bebyggelseantikvarisk,
kulturhistorisk konservering, byggnadsvård och restaurering)
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.
Innehåll

I samråd med examinator eller särskilt utsedd handledare väljer, planerar och genomför
studenten en individuellt vald fördjupning i kulturvård inom någon av programmets
fyra inriktningar: allmän, bebyggelseantikvarisk, kulturhistorisk konservering,
byggnadsvård och restaurering.

Former för undervisning

Kursen kan till exempel genomföras som litteraturkurs, praktik, projektarbete, eller
fältstudie.

Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Examinator eller särskilt utsedd handledare utformar i samråd med studenten lämpliga
examinationsformer.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursvärdering

Resultatet av kursutvärderingen och eventuella förändringar i kursens upplägg
arkiveras och ska finnas tillgänglig på institutionen inom rimlig tid efter kursavslutning
och ska förmedlas till kommande studenter nästa gång kursen ges.
Övrigt

Kostnader: Studenten svarar själv för kostnader för litteratur, personliga verktyg samt
personlig skyddsutrustning (se Kursguiden). Extra kostnader kan tillkomma i samband
med studiebesök.
Arbetsmiljö: Riskidentifiering och Arbetsmiljöverkets tillämpliga AFS framgår av
Kursguiden. Läs mer: http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken Miljö och
hållbar utveckling: Göteborgs universitets miljöledningssystem är certifierat enligt ISO
14001 och EMAS. Det innebär att vi på institutionen och fakulteten arbetar med
miljöfrågor på ett strukturerat och långsiktigt sätt. Varje år genomförs både intern och
extern miljörevision av universitetets verksamhet. Läs mer:
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Policy
Kvalitetssäkring: Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med
gällande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs
universitet.
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