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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. planera, genomföra och presentera ett examensarbete inom huvudområdet Design och
formgivning
2. självständigt identifiera, formulera och lösa problem i ett forsknings-,
utrednings- eller utvecklingsarbete (designprocess) inom huvudområdet
3. kritiskt och reflekterande tillämpa och fördjupa förvärvade kunskaper och färdigheter inom
huvudområdet
4. använda och kritiskt reflektera över vetenskapliga teorier, metoder och litteratur inom
huvudområdet
5. tillämpa kunskaper inom hållbarhet i det egna examensarbetet
6. skriva en examensrapport (uppsats) och visa god färdighet i muntlig, skriftlig och visuell
kommunikation i dialog med olika grupper
7. muntligt och skriftligt diskutera och värdera en annan likvärdig examensrapport
8. producera visuellt utställningsmaterial baserat på den egna examensrapporten
9. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälliga och etiska aspekter
10. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kursens innehåll Självständigt arbete motsvarande 15 veckors heltidsstudier som inkluderar:
Projektbeskrivning
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Litteraturstudie
Studier, utrednings- eller utvecklingsarbete
Skrivande av uppsats
Delredovisning av uppsats
Presentation och försvar av uppsats vid seminarium
Opponering på annan students uppsats
Deltagande vid presentation av andra studenters uppsatser
Utställning av examensarbete

Undervisning Seminarium och handledning

Förkunskaper Godkända studier om 90 hp inom huvudområdet Design och formgivning eller motsvarande
och utöver det kursen Design och vetenskap 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Inlämningsuppgifter och seminarier
 
Moment 0010 Inlämningsuppgift Projektbeskrivning examinerar lärandemål 1, 2, betyg U, G.
Moment 0020 Inlämningsuppgift Examensrapport examinerar lärandemål 1-6, 9, 10, betyg U,
G, VG.
Moment 0030 Inlämningsuppgift och seminarium Muntlig presentation och opposition
examinerar lärandemål 7, 9, betyg U, G. 
Moment 0040 Inlämningsuppgift Visuellt utställningsmaterial examinerar lärandemål 8, betyg
U, G.

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   Inlämningsuppgift Projektbeskrivning 1 hp Betyg: UG

0020   Inlämningsuppgift Examensrapport 16 hp Betyg: UV

0030   Inlämningsuppgift och seminarium Muntlig
presentation och opposition

1,5 hp Betyg: UG

0040   Inlämningsuppgift Visuellt utställningsmaterial 4 hp Betyg: UG


