KONSTFACK

Institutionen för konsthantverk

KURSPLAN
Open studio 1
Open Studio 1
4,5 högskolepoäng/ 4,5 credits

Kurskod: MFK114
Fastställd av: Prefekt KHV 20180502
Ersätter kursplan: MFK109
Gäller från: HT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: KH1 Konsthantverk/21510 Konsthantverk
Utbildningsområde: 50% Konst 50% Design

1. Kursens huvudsakliga innehåll:
Fördjupad kunskap om konstnärliga processer. Självständiga studier och handledning.
Arbetet utgår från ett begrepp, ett tema eller en problematik. Orientering om temat:
föreläsningar/seminarier, studiebesök, research, diskussion. Temat utgår ifrån praktikoch/eller teori och kan bland annat gestaltas i en konstnärlig praktik i ateljé, skrivande, eller
annan gestaltningsform.
2. Lärandemål:
Efter avslutad kurs skall studenten:
• Kunna söka, samla, värdera och tolka relevant information i relation till ett givet tema.
• Visa förståelse för hur man beskriver, analyserar och tolkar form, teknik och innehåll.
• Kunna reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt.
3. Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

4. Betygsskala:

För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

5. Former för examination
Kursen examineras löpande genom workshops och seminarier.
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 Ädellab/Metallformgivning.
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

