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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.	redogöra för några produktions- och tillverkningsprocesser
2.	jämföra olika produktionsmetoders möjligheter och begränsningar vid formgivning
3.	förklara entreprenörskap inom design
4.	redogöra för grundläggande immaterialrätt
5.	tillämpa metodik för projektarbete
6.	genomföra ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare inom givna tidsramar
7.	tillämpa kunskaper kring hållbarhet i ett designprojekt i kontakt med uppdragsgivare
8.	visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och
lösningar i dialog med olika grupper
9.	kritiskt förhålla sig till etiska frågor kring entreprenörskap inom design.

Kursens innehåll Produktions- och tillverkningsprocesser
Produktionsmetoder
Entreprenörskap inom design såsom företagsform, arbete på uppdrag och designoffert
Projektmetodik
Designprojekt
Immaterialrätt
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Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper Godkända studier om 90 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller
motsvarande

Examinationsform Inlämningsuppgifter och seminarier. Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform
användas.
 
Moment 0010 Inlämningsuppgifter och seminarier Produktion och entreprenörskap
examinerar lärandemål 1-4, 9, beytg U, G, VG.
Moment 0020 Inlämningsuppgifter och seminarier Designprojekt examinerar lärandemål 5-9,
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 seminarier Produktion
och entreprenörskap

7,5 hp Betyg: UV

0020   Inlämningsuppgifter och seminarier
Designprojekt

7,5 hp Betyg: UV


