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Kursens indelning i delar
Project Studies 1, 20 hp

Evalua�on, 10 hp

Project Studies 2, 15 hp

Project Examina�on, 15 hp

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen består av e� individuellt forskningsprojekt inom konsthantverksområdet. Det specifika
forskningsprojektet är beskrivet av studenten i ansökan. Studenten beslutar i samråd med
handledaren en individuell studieplan för året u�från projektbeskrivningen.

Kursen består av 60 hp och undervisningen sker under en 40 veckorsperiod. Undervisningen
består av seminarier, gruppdiskussioner och individuell handledning.

Project Studies 1

Kursmodulen introducerar studenten �ll forskningsmetoder och individuella studier, inkluderat a�
ta ansvar för arbetsmetoder och �dsplanering. Kursen fokuserar även på a� introducera
studenten �ll verkstäder och andra resurser på Kons�ack, vilket kan innebära a� studenten deltar



i kurser på Masterprogrammet CRAFT! om kurserna är av hög relevans för det formulerade
forskningsprojektet. E�er avslutad kurs förväntas studenten visa en djupare insikt i det valda
forskningsämnet.

Evalua�on

I kursmodulen Evalua�on introduceras studenten �ll olika förhållningssä� inom det
interna�onella konsthantverksfältet. Studenten förväntas engagera sig i samtal, deba�er och/eller
andra ak�viteter inom fältet samt reflektera över sin valda posi�on. I momentet ingår även
presenta�onsmetoder.

Project Studies 2

Projektstudier 2 består av fördjupande individuella studier. Under den här perioden förväntas
studenten formulera forskningsprojektet på en mer detaljerad nivå. Formulerade slutsatser i form
av objekt och presenta�oner är förväntade under denna period. Studenterna förväntas även
presentera sin forskningsrapport i slutet av denna modul.

Project Examina�on

Denna modul är den slutgil�ga examina�onen av forskningsprojektet. Examina�onen inkluderar
en muntlig presenta�on såväl som en skri�lig och gestaltad presenta�on av forskningsprojektet.
Studenten förväntas presentera sin slutsats av forskningsprojektet. Det förväntas även a�
studenten engagerar sig och ak�vt deltar i det interna�onella samtalet genom a� publicera
resultaten av forskningsprojektet.

Lärandemål
Project Studies 1, 20 hp

E�er genomgången kurs ska studenten ha förmåga a�:

• planera e� forskningsprojekt inom området konsthantverk.

Evalua�on, 10 hp

E�er genomgången kurs ska den studerande ha förmåga a�:

ak�vt delta i samtal, deba�er och andra ak�viteter inom ämnet
visa en förmåga a� muntligt analysera och reflektera över konsthantverksområdet och
relaterade teman.

Project Studies 2, 15 hp

E�er genomgången kurs ska den studerande ha förmåga a�:

planera och genomföra e� individuellt forskningsprojekt inom området konsthantverk.

Project Examina�on, 15 hp

E�er genomgången kurs ska den studerande ha förmåga a�:

slu�öra e� forskningsprojekt
utveckla och skapa en individuell presenta�onsform av resultaten från forskningsprojektet på
en professionell nivå
kommunicera med en interna�onell publik i skri�lig form
ta eget ansvar för arbetsprocessen, arbetsmetoden och �dsplaneringen
analysera och reflektera över sina valda metoder i rela�on �ll de formulerade målen
visa förståelse för konsthantverk i en sam�da kontext relaterat �ll valt forskningsämne



visa kunskap om konsthantverk i en interna�onell kontext relaterat �ll valt forskningsämne
analysera och reflektera över konshantverksområdet och relaterade teman.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen om 180 hp i konsthantverk eller motsvarande och 60 hp på avancerad nivå i
konsthantverk eller motsvarande . Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Betygsskala
För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd.

Former för examination
Muntliga och skri�liga examina�oner samt löpande examina�on av studentens materialisering av
si� projekt, på seminarier, i studios samt vid slutexamina�on av studentens projekt.

Examinator ansvarar för a� ta fram betygskriterier för examina�onen och för a� dessa publiceras
på intranätet.

Studerande som få� betyget underkänt på e� prov har rä� a� genomgå fem y�erligare prov så
länge kursen ges för a� uppnå betyget godkänt. Studerande som få� betyget underkänt på prov
två gånger av en examinator har rä� a� begära a� en annan examinator utses för a� bestämma
betyg på provet. Framställan görs �ll prefekt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Ingen obligatorisk li�eratur.

Informa�on om rekommenderad läsning kommer delas ut �ll studenterna under kursens gång.

Övrigt
Undervisningsspråket är engelska.

Ins�tu�onen ansvarar för a� andra väsentliga uppgi�er såsom detaljerade undervisningsformer
och betygskriterier finns �llgängliga för studenter 2 veckor innan modulstart.

Kursen kan inte �llgodoräknas i examen sam�digt med genomgången och godkänd kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i modulen.

Studerande kan begära a� examina�on enligt denna kursplan genomförs högst två gånger under
en tvåårsperiod e�er a� den upphört a� gälla. Framställan görs �ll prefekten. Med prov jämställs
också andra obligatoriska delar.


