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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod ARG305

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Byggnadsteknik

Ämnesgrupp Arkitektur

Utbildningsområde Designområdet 50.0 %
Tekniska området 50.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra muntligt och skriftligt för aktuella problem inom stadsbyggandets utveckling
2. jämföra, analysera och tillämpa några aktuella stadsbyggnadsteorier
3. beskriva hur nya material, ny teknik och nya projekteringsformer påverkar utvecklingen av
form och färgsättning inom modern arkitektur
4. identifiera vanliga termer och begrepp inom stadsplanering
5. visualisera egna arkitektoniska idéer med hjälp av något aktuellt modellverktyg.

Kursens innehåll Samhällsbyggnadsteori; olika visioner om framtidens byggande
Stadsbyggnadsprojekt i olika städer med fokus på möjligheter och svårigheter
Kommunala översiktsplaner inom områdena visioner och mål
Komponenter för hållbar arkitektur	
Segregering; för- och nackdelar inom modernt bostadsbyggande
Utveckling av ett gemensamt formspråk i en globaliserad värld
Byggnaders gestaltning med nya material, ny teknik och hållbart byggande

Undervisning Föreläsningar, övningar, stadsvandringar och seminarier

Förkunskaper Byggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i samband med ändring 7,5 hp eller
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motsvarande.

Examinationsform Inlämningsuppgifter och seminarier
 
Inlämningsuppgifter i form av förslagshandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar
 
0010	Inlämningsuppgift 1, 	1 hp, betyg U,G	(lärandemål 1, 4)
0020	Inlämningsuppgift 2, 	1,5 hp (lärandemål 1, 2)
0030	Inlämningsuppgift 3, 	1,5 hp,  betyg U,G (lärandemål 2,5)
0040	Inlämningsuppgift 4, 	1 hp	(lärandemål 5)
0050	Seminarieuppgift 	2,5 hp,  (lärandemål 1, 3, 4)

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator vid kursstart

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Inlämningsuppgift 1 1 hp Betyg: UG

0020   Inlämningsuppgift 2 1,5 hp Betyg: AF

0030   Inlämningsuppgift 3 1,5 hp Betyg: UG

0040   Inlämningsuppgift 4 1 hp Betyg: AF

0050   Seminarieuppgift 2,5 hp Betyg: AF


