Kursplan

Studentdrivet projekt: utställning och performance
Student managed project: event
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: AX1UP1
Version: 5.0
Fastställd av: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning 2018-10-03
Gäller från: VT 2019
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Design (G1F)
Utbildningsområde: Design
Ämnesgrupp: Design
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Dessutom krävs att du är student på konstnärligt utbildningsprogram vid
Textilhögskolan, Högskolan i Borås samt har godkänt resultat i designprojektkurser eller form och materialkurser motsvarande
minst 30 hp inom huvudområdet design, textildesign eller modedesign.
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Kursen syftar till att i projektform och genom praktiskt tillämpning ge studenter kunskaper och färdigheter i att genomföra en
utställning och/eller en performance samt bearbeta, redigera och presentera eget och andras designarbete med avseende på
utställning/performance. Kursens huvudsakliga innehåll är:





Projektering och budgetering av utställning och/eller performance
Redigering, styling och bearbetning av designresultat
Arrangemang av samlingsutställning och/eller samlingsperformance
Utställning och/eller performance av eget designprojekt

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.
2.

demonstrera förmåga i att självständigt planera, projektera och genomföra en utställning och/eller performance,
demonstrera färdigheter i gestaltningsförmåga i utställning och/eller performance av designresultat.

Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av handledning och projektarbete.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Visuell och muntlig redovisning av projektarbete (Mål 1-2)
Lärandemål:
Högskolepoäng: 7,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur välj i samråd med handledare.
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursutvärdering efter avslutad kurs. En gång
per termin utvärderar studentrepresentanterna tillsammans med studierektor och utbildningsledare genomförda kurser. I övrigt
hänvisas till högskolans policy för kursutvärderingar.
Övrigt
Kursen är i första hand en fristående kurs, valbar för kandidat- och masterstudenter på mode- och textildesignprogrammen vid
Högskolan i Borås.
Kursen kan bedrivas på svenska i de fall inga internationella studenter är antagna.

