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Förväntade studieresultat
Kursen syftar till fördjupad kunskap i studentens valda
designområde med syfte att utveckla ett individuellt
förhållningssätt till designyrket och träna studentens
entreprenöriella och sociala kompetens.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 formulera ett individuellt projekt i ett bestämt designområde
och uträtta en plan för projektets genomförande samt skriva en
rapport.
 identifiera uppdraget och uppdragsgivare.
 formulera projektet och dess avgränsningar.
 upprätta en plan bestående av tidplan och aktiviteter att
genomföra samt planera för presentationen.
 skriva en vetenskaplig rapport om projektet, dess
genomförande och resultat samt diskussion.
 opponera och ge feedback på andra projekt och diskutera
olika förhållningssätt till designarbete.

Innehåll
Denna delkurs består av tre delkurser:
Delkurs 1 Examensarbete, Förstudie 3 högskolepoäng
Praktiskt arbete med identifiering av uppdrag och behov av
designtjänster på antingen näringslivet eller samhället. Ett
urval av teman presenteras för studenten som aktivt skall
definiera sitt uppdrag och argumentera för de behov som finns
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av designtjänsten. Kursen är examensarbetets förberedande.
Delkurs 2 Examensarbete 15 högskolepoäng
Självständigt arbete med individuellt valt projekt inom ramen
för utvalda teman. Examensarbete beskrivs utförligt i ett
examensarbetesprogram som bl a beskriver
examinationstillfället och de olika rollerna studenten har som
respondent och opponent.
Delkurs 3 Rapportskrivning 3 högskolepoäng
I delkursen ges orienterande kunskap om vetenskapsteori och
forskningsmetodik med tyngdpunkt på human och
samhällsvetenskapliga traditioner. Kunskap om vetenskaplig
rapportskrivning och gestaltandet av en vetenskaplig
examensrapport.

Undervisningsformer
Föreläsningar, laborationer (workshops), handledning,
seminarier, studiebesök, självstudier och i vissa moment som
projekt. I projekten varvas självständigt arbete med
föreläsningar, laborationer, studiebesök, individuell
handledning och seminarier (del och slutgenomgångar).
Undervisning bedrivs även i verkstäderna för praktiska studier
efter avlagda ”körkortsprov”.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Studenten skall räkna med kostnader för material, prototyptillverkning, utskrifter och
studiebesök.
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