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1. Examensarbete (Degree Project)
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2 hp
4. Rapport (Report)
3 hp

1. Kursens huvudsakliga innehåll:
Studenterna förväntas göra explicita ställningstaganden. De kommer att hitta sitt uttryck
inom ett individuellt program genom kreativ undersökning och praktik.
Studenterna förväntas uppvisa en förmåga att lösa objektskapande inom sin egen specialitet
samt fundera på hur de bäst framställer sig som skapare genom en offentlig utställning som
integrerar en familj av smycken/corpusföremål.
Rapport, 3 högskolepoäng:
Momentet består av gruppdiskussioner och individuell handledning. Studenten förbereder
och lägger grunden för uppsatsarbetet.
2. Lärandemål:

Rapport, 3 hp
• Uppvisa förmåga att identifiera och beskriva ett välavgränsat undersökningsområde som
studenten har valt.

•
•

Visa på det valda ämnets relevans för utbildningsområdet.
Visa på referenser i förhållande till det valda undersökningsområdet.

Examensarbete, 8 hp
• ha utvecklat en sammanhängande samling av färdiga smycken och/eller corpusföremål som visar
på en djupare förståelse för material och form
• ha uppvisat ett modernt uttryck samt individuella tekniska lösningar inom ett corpus- och/eller
smyckesområde.
• ha uppvisat en djupgående förståelse av den komplexa relationen mellan människokroppen
föremålet och rummet.
• ha uppvisat en förmåga att reflektera över sina egna arbetsmetoder
• ha uppvisat ansvarstagande gällande arbetsprocessen
• ha uppvisat tidsplaneringsförmåga
Examination, 5 hp
• ha utvecklat en sammanhängande samling av färdiga smycken och corpusföremål som visar på
en djupare förståelse för material och form
• ha uppvisat ett modernt uttryck samt individuella tekniska lösningar inom corpus- och
smyckesområdet.
• ha uppvisat djupgående kunskaper i smyckes- och/eller corpuskonst i ett internationellt och
samtida sammanhang
• ha uppvisat en djupgående förståelse av den komplexa relationen mellan människokroppen,
föremålet och rummet.
• ha uppvisat förmåga att muntligen analysera och reflektera över kunskapsområdet och dess
besläktade teman
• ha uppvisat förmåga att sätta sitt arbete i relation till sin samtid och i en social kontext
• aktivt ha medverkat i djupgående diskussioner om vårt arbetsområde
• ha utvecklat och framställt en komplett individuell presentation av sitt projekt som håller en
professionell standard
• ha uppvisat en djupgående förståelse gällande konstnärsyrket.
Connecting 2 hp
• ha utvecklat och framställt en komplett individuell presentation av sitt projekt som håller en
professionell standard
• ha uppvisat en djupgående förståelse av den komplexa relationen mellan människokroppen
föremålet och rummet.
• ha uppvisat förmåga att sätta sitt arbete i relation till en samtida kontext
• aktivt ha medverkat i djupgående diskussioner om vårt arbetsområde
• ha uppvisat en djupgående förståelse gällande konstnärsyrket.
3. Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet. Minst 105 hp från år 1-2 samt godkänt betyg i kursen Ädellaborationer
Make 26,5 hp.

4. Betygsskala:

För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

5. Former för examination
Examination sker muntligt, skriftligt och i 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 Ädellab/Metallformgivning
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

