KONSTFACK

Institutionen för konsthantverk

KURSPLAN
Reflekterande praktik (komplexitet) 2
Reflective Practice (complexity) 2
30 högskolepoäng / 30 ECTS credits

Kurskod: KGK314
Fastställd av: Prefekt KHV 20180502
Ersätter kursplan: KGK312
Gäller från: HT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: KH1 Konsthantverk/21510 Konsthantverk
Utbildningsområde: 50% Konst 50% Design
Kursens indelning i delar:
o Professionell utveckling/entreprenörskap 1,5 hp
o Examensarbete, 24 hp,
o Uppsats 4,5 hp

1. Kursens huvudsakliga innehåll:
Professionell utveckling/entreprenörskap 1,5 hp
•
•

•

praktiska övningar i workshopform, baserade på verkliga eller fiktiva exempel.
informella presentationer och diskussioner om övningsexemplen.
praktisk ekonomi, bolagsformer, fakturering etc, och juridik; kontrakt, patent och
immaterialrätt etc.

Examensarbete, 24 hp,
•
•
•
•
•
•
•

projektformulering
självständigt planeringsarbete
gestaltningsarbete
examenspresentation
utställningsgestaltning
presentationsteknik
dokumentation

Uppsats 4,5 hp
•
•
•

skrivövningar
eget skrivande
handledning i grupp och individuellt

2. Lärandemål:
Professionell utveckling/presentationsteknik 1,5 hp
Efter avslutat moment ska studenten:
•
•
•

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

Examensarbete 24 hp
Efter avslutat moment ska studenten:
• inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer,
identifiera, formulera och lösa konsthantverkliga och gestaltningsmässiga problem
• kunna genomföra självständigt formulerade komplexa uppgifter inom givna tidsramar
• kunna beskriva, kritiskt analysera och tolka form, teknik, estetik och innehåll
• kritiskt kunna reflektera och visa kunskap i sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt
inom huvudområdet för utbildningen med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga
och etiska aspekter
• visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet inom det
huvudsakliga området för utbildningen: konsthantverk med inriktning på keramik och glas –
kunna påvisa kunskapsprogression både praktiskt och teoretiskt
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens
• visa förmåga att identifiera vilken tradition och position det egna arbetet verkar inom
• kunna påvisa vilken typ av kunskap det egna arbetet tillför ämnesområdet

Uppsats 4,5 hp
Efter avslutat moment ska studenten:
• ha förmåga att i en skriven text förmedla en för sitt gestaltande arbete relevant historisk och
teoretisk referensram inom konst-, design-, eller konsthantverkshistoria/teori
• kritiskt och analytiskt reflektera kring sitt examensprojekt och placera det i en estetisk,
samhällelig och historisk kontext.
• visa på kunskap om regler för en vetenskaplig uppsats.
• ha förmåga att referera till skrivna och/eller muntliga källor.
3. Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt minst 123 hp inom programmet samt godkänt i delkursen
Eget projekt/Reflekterande projekt i kursen Reflekterande praktik (komplexitet) 1.

4. Betygsskala:

För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

5. Former för examination
Examination sker löpande i handledning och seminarier samt i muntlig, skriftlig och
gestaltande form.
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
Redovisas som bilaga till kursplanen.

7. Övrigt
Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade undervisningsformer och
betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med 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 i Kandidatprogrammet keramik och glas
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

