Lokal examensbeskrivning
Dnr: 541-149-11

KONSTNÄRLIG MASTEREXAMEN
MASTER OF FINE ARTS (120 CREDITS)
HUVUDOMRÅDE: ARKITEKTUR
MAIN FIELD OF STUDY: ARCHITECTURE

INRIKTNING: DIREKT ARKITEKTONISK INTERVENTION
SPECIALISATION: IMMEDIATE ARCHITECTURAL INTERVENTION

1 Fastställande
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2011-06-21.

2 Nivå
Avancerad nivå

3 Mål
3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som
gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten
-

-

visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet)
för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som
väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten
-

-

-

-

visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och
bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya
och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras
konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga
egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa
konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna
tidsramar,
visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt
och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin
verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i
arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten
-

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om konstens roll i samhället, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar
för sin kunskapsutveckling.
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3.3 Lokala mål
Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen i arkitektur skall studenten
-

-

visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga och konstnärliga
grund och visa insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete
visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia,
som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling
av bebyggelsemiljöer i olika kulturer samt de processer, metoder och
författningar som påverkar dessa, och
visa förståelse för vilka resurs- och kulturmässiga omständigheter som
påverkar arkitektens yrkesutövning

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen i arkitektur skall studenten
-

-

-

visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera,
gestalta, vårda och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hänsyn till
olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,
visa förmåga att värdera konsekvenser av arkitektoniska ingrepp i olika
kulturer,
visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt,
självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande
uppgifter innanför givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets
område i ett internationellt sammanhang,
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och
modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med andra grupper klart
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument
som ligger till grund för slutsatserna och därmed bidra till yrket och
verksamheten,
visa förmåga att kunna omvärdera arkitektoniska konventioner
visa förmåga att reflektera över arkitektens och arkitekturens roll i ett
föränderligt globalt perspektiv, och
visa konstnärligt avancerad förmåga att gestalta samt ha väl utvecklad
förmåga att använda kreativa arbetsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig masterexamen i arkitektur skall studenten
-

-

visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga,
estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och
samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och
funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska
livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön,
visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på hållbara arkitektoniska
lösningar av hög kvalitet och god gestaltning, och
kunna reflektera över samtidsbaserade frågor i arkitektens designprocess, så
som hållbarhet, kulturella och etiska miljöer
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4 Krav för examen
4.1 Omfattning
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng varav minst 100 högskolepoäng på avancerad nivå.
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen,
yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

4.2 Självständigt arbete (examensarbete)
För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

4.3 Övriga krav
För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, kurser från vart och ett av
nedan angivna kunskapsområden/motsvarande. Poängtalet för kurserna inom de
respektive områdena skall minst uppgå till de nedan angivna minimigränserna:

Arkitektursyntes med inriktning mot direkt arkitektonisk intervention

50 hp

Arkitekturteori

10 hp

Samhällsplanering/Företagskunskap

5 hp

Arkitekturteknologi

10 hp

