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Mål enligt nationell examensbeskrivning för Konstnärlig kandidatexamen
HF bilaga 2 (2006:1053)
Kunskap och förståelse
För konstnärlig kandidatexamen ska studenten:
•

Visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för
utbildningen, Visuell kommunikation, inbegripet kunskap om områdets
praktiska och teoretiska grund, kunskap om och erfarenhet av metod och
processer samt fördjupning inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig kandidatexamen ska studenten:
•
•

•
•

Visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll
samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga
förhållningssätt inom området för utbildningen.
Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt skapa,
förverkliga och uttrycka egna idéer, identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra
konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.
Visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för
och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med olika
grupper.
Visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i
arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För konstnärlig kandidatexamen ska studenten:
•
•
•

Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.
Visa förståelse av konstens roll i samhället.
Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig kandidatexamen ska studenten:
•

Inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för
utbildningen.

För konstnärlig kandidatexamen med inriktning Visuell kommunikation gäller
också nedan preciserade krav, vilka är inom ramen för kraven i den nationella
examensbeskrivningen för Konstnärlig kandidatexamen. Examen uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Preciserade krav för konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation
Efter genomgången utbildning på kandidatprogrammet Visuell kommunikation
ska studenten även:
•
•
•
•
•
•
•

Vara medveten om genus- och mångfaldsperspektiv i relation till visuell
kommunikation.
Kunna identifiera möjligheter för att bidra till en hållbar
samhällsutveckling utifrån rollen som visuell kommunikatör.
Förmåga att identifiera och kunna förhålla sig till olika kontexter i
samhället.
Kunna arbeta konstruktivt och kreativt i olika samarbetskonstellationer
inom och utöver den egna disciplinen.
Kunna leda och driva större och mindre projekt i olika
samarbetskonstellationer.
Vara förberedd för ett internationellt föränderligt verksamhetsområde
inom visuell kommunikation.
Ha förmåga att kritiskt sammanställa, utveckla och presentera en digital
och en fysisk portfolio med professionellt genomförda uppgifter och
projekt som visar prov på studentens profil.

Samtliga kursfordringar för denna examen finns angivna i fastställd
utbildningsplan.

