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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 
 

Ladokkod: 
 

Antal högskolepoäng: 
 

Period (ex P1 2018): 
 

Inom program alt. fristående kurs: 
 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

< ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej> 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 
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Forskningsanknytning 
 

Övriga kommentarer 
< t.ex. förhållande till övriga kurser i utbildningsprogram och hur kursens resurser använts> 

 

Eventuella förslag till förändringar 
 

 


	Kursens namn: Designprojekt 3: Specialisering
	Ladokkod: AX1SG1
	Antal högskolepoäng: 18
	Period ex P1 2018: P2 + P3
	Inom program alt fristående kurs: Inom Modedesign Kandidat programmet
	Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen: 
	 ange hur svarsfrekvens beräknats tex om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej: 12 av 15 studenter har svarat på kursutvärderingen.
	Analys av: 
	Studenternas resultat och prestationerRow1: Kursen är i allmänhet en svår kurs, både vad gäller uppgift, placering tidsmässigt och omfattning. Studenterna förväntas presentera en designidé inom en vald teknik med vilken de konstruerar en line up av 3 outfits som presenteras tillsammans med ett dokumenterat skriftlig arbete av akademisk karaktär. Både kursansvarig, handledare och studenter har höga ambitioner. Studenterna tränas i fokus. idéutveckling och sammanställning av idé och presterar bra. Kursutvärdering: -- = 1 st- = 1 stOK = 3 st+ = 5 st++ = 2 stKursen har justerats efter åren och det största problemet är placeing i period - att kursen går över julhelgen. Seminarieupplägget har justerats mot att studenterna får vara mer aktiva och feedbacka varandra och det har visat sig vara positivt. Extern opponent vid examinering gav relevant feedback och studenterna en push framåt, en positiv upplevelse. Fitting/styling togs in vilket också var övergripande positivt för studenterna, vilket ger mer konkreta resultat än traditionell handledning. Struktur för akademiskt skrivande och dokumentation var positivt, inlämning skedde i delmoment vilket ledde till att studenterna arbetade parallellt mellan praktiskt och teoretiskt arbete. 
	Innehåll undervisningsformer och examinationRow1: Kursen syftar till att träna självständig planering och genomförande av experimentellt och professionellt designarbete från definition av gestalningsproblem till demonstration av designförslag med utgångspunkt i valt specialiseringsområde. Kursens huvudsakliga innehåll är:Fördjupad experimentell undersökning av: estetiska möjligheter i eget valt material och/eller teknik teknik och materialutveckling som uttrycksmedel inom modedesign skissteknik, modellering och kollektionsutveckling dokumentation, presentation och kritik av konstnärligt designutvecklingsarbeteSjälvständigt arbeteHandledningDelseminarierExamination med extern opponent
	ForskningsanknytningRow1: Studenterna arbetar med praktisk och teoretisk research inom ett fokuserat område och sammanställer det praktiska arbetet genom en rapport av akademiskt upplägg. 
	Övriga kommentarer: 
	 tex förhållande till övriga kurser i utbildningsprogram och hur kursens resurser använts: Kursen är även krävande tidsmässigt för kursansvarig, eftersom studenterna ofta inte är självständiga och kursens innehåll överskrider tidsram och placering i sekvens, vilket leder till merarbete efter kursens avslut. 
	Eventuella förslag till förändringarRow1: Förslag är lägga kursen under en senare del av sekvensen, samt att fokusera momenten inför nästa år, reducera omfattningen och att studenterna får arbeta med inriktning mot företag. 


