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Huvudområde Design och formgivning

Ämnesgrupp Design

Utbildningsområde Designområdet 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika konstnärliga uttryck och tekniker
2. redogöra för sinnenas betydelse inom design
3. använda vetenskapliga teorier och metoder för analys och syntes av bilder och artefakter
4. analysera, tolka och beskriva hur material och teknik påverkar upplevelsen av gestaltade
lösningar
5. välja lämpliga metoder och tekniker för gestaltning och tillämpa dessa i formprocesser
6. identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem inom givna
tidsramar
7. kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt inom form och gestaltning
8. reflektera och kommunicera etiska problem och avvägningar i konstnärliga processer
9. redogöra för några aktuella konstnärliga forskningsfrågor inom design.
 

Kursens innehåll Konstnärliga uttryck, metoder och tekniker
Visualisering
Formuttryck
Kritisk design
Fördjupning i skiss, CAD och modellering
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Undervisning Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning

Förkunskaper Avklarade kurser om minst 52,5 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp,
inklusive Designmetoder 7,5 hp och Skiss och CAD-modellering 15 hp eller motsvarande

Examinationsform Inlämningsuppgifter och seminarier. Om särskilda skäl finns kan en annan examinationsform
användas.
 
Moment 0010 Inlämningsuppgifter och seminarium: Konstnärliga övningar 6 hp, examinerar
lärandemål 1-2, 4-7, betyg U, G
Moment 0020 Inlämningsuppgifter och seminarium:Designprojekt 6 hp, examinerar
lärandemål 1-9, betyg U, G, VG
Moment 0030 Inlämningsuppgifter och seminarium: Formteori 3 hp, examinerar lärandemål
2-4, 7, 9, betyg U, G, VG

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter och seminarium:
Konstnärliga övningar

6 hp Betyg: UG

0020   Inlämningsuppgifter och seminarium:
Designprojekt

6 hp Betyg: UV

0030   Inlämningsuppgifter och seminarium: Formteori 3 hp Betyg: UV


