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Utbildningsplan
Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab
Beslut
Utbildningsplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 2020-09-09 och
reviderad 2021-04-21.
Gäller studenter antagna fr.o.m. höstterminen 2021.
1 GRUNDLÄGGANDE PROGRAMUPPGIFTER
1.1 Programmets benämning på svenska och engelska
Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab
Bachelor’s programme in Jewellery and Corpus: Ädellab
1.2 Omfattning
180 högskolepoäng (hp).
1.3 Programkod
KÄD21
1.4 Undervisningsspråk
Undervisning, handledning och examination sker i huvudsak på svenska. Undervisning på
engelska kan förekomma.
1.5 Behörighet
Grundläggande behörighet.
1.6 Urval
Urval görs på konstnärlig grund genom bedömning av skriftlig motivering, inlämnade
arbetsprover och intervjuer samt i vissa fall särskilda uppgifter, i enlighet med HF 7 kap 14 §.
1.7 Examen
Konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk, inriktning Smycke och corpus: Ädellab.
1.8 Självständigt arbete
För konstnärlig kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringar ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för
utbildningen.
1.9. Betygsskala
U = Underkänt
G = Godkänt
2 NATIONELLA EXAMENSMÅL ENLIGT HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN
Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
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utbildningen, inbegripet kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, kunskap om
och erfarenhet av metod och processer samt fördjupning inom området.
–
Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt
reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för
utbildningen,
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och
uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga
problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
–visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin
verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika grupper, och
– visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa förståelse av konstens roll i samhället, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.
3 PROGRAMSPECIFIKA MÅL
Konstfack har inte ställt några lokala mål utöver de nationella målen för konstnärlig
kandidatexamen.
4 PROGRAMMETS UPPLÄGG
4.1 Programbeskrivning
Kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab ger grundläggande kunskaper inom
programmets ämnen smycke och corpus och strävar efter att förbereda studenterna för ett
internationellt verksamhetsområde. Corpus har sin historiska kunskapsgrund i huvudsak
inom två fält; silversmide, bruksobjektets och dess olika kontextualiseringar. Ämnet smycke
undersöker vi utifrån såväl guldsmidets traditioner som materiella kulturer. Med programmets
verkstäder som bas ska utbildningen genomsyras av självständigt kritiskt tänkande och
prövande av befintliga strukturer, som belyses och undersöks genom studenternas egna
praktiker. Detta sker i dialog med det omgivande samhället och via ett medvetet aktivt
förhållningssätt till aktuella samhälls- och ämnesspecifika diskurser. De tre åren innebär en
progression mot studenternas alltmer självständiga och sammansatta praktiker där olika
förhållningssätt utforskas, begrepp och vokabulär utvecklas, olika kontexter prövas och
problemformuleringar fördjupas inom programmets ämnen, smycke och corpus.
4.2 Programöversikt
Obligatoriska kurser med valbara moment
Årskurs 1
-

Introduktion till programmets ämnen smycke och corpus 1, 26,5 hp (HT).
Studenterna introduceras i programmets verkstäder, programmets ämnen smycke och
corpus, olika förhållningssätt till programmets ämnen samt materialorienterade

2

processer.
-

Fördjupning i programmets ämnen smycke och corpus 2, 26,5 hp (VT).
Studenterna utvecklar begrepp och vokabulär genom sina praktiker i förhållande till
programmets ämnen, fördjupar sina praktiker i programmets verkstäder och
programmets ämnen smycke och corpus, olika förhållningssätt till programmets
ämnen samt materialorienterade processer.

-

Konst-, Design-, och konsthantverkshistoria, 7 hp (3,5 hp HT, 3,5 hp VT),

Årskurs 2
-

Utblick genom den egna praktiken 1, 27,5 hp (HT).
Genom utblick på omvärlden och sina egna praktiker bygger studenterna förståelse för
olika kontexter samt undersöker och utmanar befintliga strukturer i relation till
programmets ämnen.

-

Utblick genom den egna praktiken 2, 29 hp (VT).
Genom utblick på omvärlden och sina egna praktiker utvecklar och tillämpar
studenterna förståelse för olika kontexter samt kritiskt undersöker och utmanar
befintliga strukturer i relation till programmets ämnen.

-

Konst-, Design-, och konsthantverkshistoria, 3,5 hp (2,5 hp HT, 1 hp VT).

Årskurs 3
-

Positionering av den egna praktiken 1, 30 hp (HT).
Formulera, strukturera och driva ett självständigt arbete.

-

Positionering av den egna praktiken 2, 30 hp (VT).
Kontextualisera, genomföra och kommunicera ett självständigt arbete.

5 TRÖSKELREGLER
Förkunskapskrav (särskild behörighet) för tillträde till viss kurs, anges i respektive kursplan.
För uppflyttning till år 2 krävs minst 45 hp med godkänt resultat från år 1.
För uppflyttning till år 3 krävs minst 105 hp med godkänt resultat från år 2.
6 ÖVRIGA FÖRESKRIFTER
6.1 Tillgodoräknande
Studenten har rätt att tillgodoräkna sig tidigare högskolestudier. Rätten att besluta om
tillgodoräknande ligger på kursansvarig institution.
6.2 Övergångsregler
Student antagen till äldre utbildningsplaner för Kandidatprogrammet Ädellab (KÄM10) och
(KÄD19), har rätt att slutföra utbildningen enligt den utbildningsplan som gällde vid
antagningstillfället, dock längst tom 2025-07-01. För eventuella studerande, som antagits till
programmet enligt äldre utbildningsplan, men som inte slutfört sina studier innan 2025-07-01,
ska det vid återupptagande av studier upprättas en individuell studieplan.
Därutöver gäller de begränsningar som anges i kursplanen för de i utbildningen ingående
kurserna.
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