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Institutionen för design

4DI40E Examensarbete design, 30 högskolepoäng
4DI40E Examination Work, Design, 30 credits

Huvudområde
Design

Ämnesgrupp
Design

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1E

Fastställande
Fastställd av Organisationskommittén 2009-06-24 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2010

Förkunskaper
Konstnärlig kandidatexamen eller Filosofie kandidatexamen i design eller motsvarande.

Mål
Kunskap och förståelse 
Studenten ska kunna:

visa kunskap och förståelse inom designområdet, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad 
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

•

visa förtrogenhet med metoder och processer för att hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer relevanta för designområdet.

•

Färdighet och förmåga 
Studenten ska kunna:

visa på en ytterligare utvecklad förmåga att självständigt integrera och använda 
sina kunskaper.

•

visa på en utvecklad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar 
och situationer.

•

visa på utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på •



självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten ska:

visa förmåga att inom designområdet göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta konstnärliga, samhälleliga, etiska och tekniska aspekter.

•

visa insikt om designens roll i samhället.•
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling.

•

Innehåll
Studenten genomför, under handledning, ett självständigt arbete inom ämnet 
produktdesign med inriktning mot innovation.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i första hand form av handledning. Det är obligatorisk närvaro på 
schemalagda moment.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. 
 
Examinationen sker både genom redovisning av examensarbetets artefakt och 
redovisning i uppsats som försvaras vid ett seminarium.  
 
Betyg sätts även enligt den 7-gradiga ECTS-betygsskalan (European Credit Transfer 
System). 
 
Möjlighet till omexamination sker efter överenskommelse.

Kursvärdering
I slutet av kursen genomförs en kursvärdering enligt Linnéuniversitetets riktlinjer. 
Utvärderingsresultatet sammanställs i en kursrapport vilken arkiveras hos institutionens 
administratör samt tas upp i programrådet. Resultatet av utvärderingen och eventuellt 
vidtagna åtgärder kommuniceras med kursansvarig och presenteras för studenterna vid 
nästa kurstillfälle.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Student skall redovisa egen vald litteratur i samband med redovisningarna. 
 


