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1. Beslut 

Kursplanen har fastställts av prefekt, 2012-06-27. 
 

2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Särskild behörighet 

Fördjupningsprojekt 3 inom huvudområdet Design.  

 

 

3. Lärandemål 

Presentationsteknik 2  1,5 hp 
Efter avslutat provmoment ska studenten ha: 
- tillägnat sig kunskaper om och färdigheter i konkreta presentationsformer och utställningssituationer 
- kännedom om villkor och betingelser för arbete med utställningar 
 
Utställning 1,5 hp 
Efter avslutat provmoment ska studenten: 
- självständigt kunna planera och presentera ett eget arbete i utställningsform 
- kunna samarbeta och utföra en gemensam utställning 



 
Examinationsföreläsningar master 1 hp 
Efter avslutat provmoment ska studenten: 
- kunna reflektera över olika presentationsformer 
- kunna reflektera över presenterade konst- eller designprojekt 
 
Kandidatexamensprojekt 15 hp inkl Projektbeskrivning, 4,5 hp, Wordpress 1 hp, Portfolio 1 hp 
Efter avslutat provmoment ska studenten: 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripit kunskap om områdets praktiska och teoretiska grund, ha 
kunskap om och erfarenhet av metod, och processer samt fördjupning inom området. 
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt kunna reflektera över sitt eget och 
andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet. 
- visa förmåga att inom huvudområdet 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 muntlig och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga fråge- 
ställningar med olika grupper 
- visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet 
- visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska  
aspekter 
- visa förståelse av konstens roll i samhället. 
 
Retorik och Entreprenörskap 3 hp: 
Efter avslutat provmoment ska studenten: 
- ha grundläggande kunskaper i praktisk retorik baserat på individens egna kroppsspråk (muntlig och fysisk) och utvecklat 
ett förhållningssätt till detta 
- ha förståelse för olika metoder för att skapa ett klart budskap samt ha grundläggande kunskaper i visuell kommunikation 
och andra hjälpmedel såsom mötesstrategi, för att förstärka kommunikationen om den egna verksamheten.  
- kunna presentera sig och sin kompetens under utbildningen samt inför presumtiva uppdragsgivare på ett professionellt 
sätt. 
- behärska de teoretiska verktyg som krävs för att bygga upp en affärsverksamhet, såsom marknadsidentifiering, 
positionering och konkurrentanalys. 
- veta hur man söker information, kunskap och stödkompetens för yrkeslivet. 
 
Uppsats, 1,5 hp 
Efter avslutat provmoment ska studenten: 
- ha förmåga att i en skriven text förmedla en historisk och teoretisk referensram inom konst-, design- eller 
konsthantverkshistoria/teori. 
- kunna kritiskt och analytiskt reflektera kring sitt examensprojekt och placera det i en estetisk, samhällelig och historisk 
kontext. 
- ha insikter om regler för en vetenskaplig uppsats. 
- kunna referera till skrivna och/eller muntliga källor.  
 

 
 

4. Kursens innehåll 

Presentationsteknik 2  
- Samarbete inför utställning eller annan form av visning/presentation 
 
Utställning  
- Samordningsprojekt 
- Konkreta byggmetoder 
- Principer för materialval och urvalsmetoder av dessa 
- Analys av rumsliga funktioner 
 
Examinationsföreläsningar master  
- Reflektion över andras konstnärliga projektarbete och former för presentation 
 
Kandidatexamensprojekt inkl projektbeskrivning, wordpress och portfolio 
- Självständigt genomförande av ett konstnärligt projekt 
- Kontextualisering av det egna projektet 
- Muntlig, skriftlig och visuell presentation av sitt projekt 



 
Retorik  
- Praktisk retorik 
- Kroppsspråk och muntlig framställning 
- Olika arbetsmetoder 
- Visuell kommunikation 
- Olika hjälpmedel  
- Mötesstrategi 
 
Entreprenörskap  
- Gästföreläsningar 
- Praktiska övningar i worskhopsform 
- Informella presentationer och diskussioner om övningsexempel. 
- Teoretisk undervisning i praktisk ekonomi, bolagsformer, fakturering, juridik, kontrakt, patent, immaterialrätt etc. 
 
Uppsats  
- Föreläsningar, seminarier och individuell handledning 
- Redogörelse för vikten av att kunna informera, beskriva, tolka och ta ställning till konstnärliga verk – egna och andras. 
- Diskussioner om betydelsen av att kunna analysera och placera ett verk i en större estetisk, samhällelig och historisk 
kontext. 

 

 

5. Betyg och examinationsformer (former för bedömning) 

För kursen används betygsskalan Underkänt, Godkänt. 
Examinator ansvarar för att ta fram betygskriterier för examinationen och för att dessa publiceras på 
intranätet. 
 
Studerande som fått betyget underkänt på ett prov har rätt att genomgå fem ytterligare prov så 
länge kursen ges för att uppnå betyget godkänt. Studerande som fått betyget underkänt på prov två 
gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg 
på provet. Framställan görs till prefekt. 
 

6. Kurslitteratur och övriga läromedel 

Ingen obligatorisk kurslitteratur 
 

 

7. Övrigt 

Kursen får inte tillgodoräknas i kandidatexamen samtidigt med sådan inom eller utom landet 

genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i 

kursen. Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger 

under en tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan görs till prefekten. Med prov 

jämställs också andra obligatoriska kursdelar. 

Kursen är obligatorisk. Inriktningen är valbar. 

 

 


