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Den internationellt inriktade masterutbildningen syftar till att ut-
veckla studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga 
inom design, särskilt inom industridesignområdet.  
Syftet med utbildningens tre teman är att ge studenten en dju-
pare insikt, kunskap och förmåga att reflektera kring 

 samtida och framtida tekniska utveckling inom industride-
sign, 

 de senaste rönen om samtida och framtida mänskliga behov 
och livsmönster, 

 hållbar utveckling och miljöfrågor. 
Utbildningen skall även syfta till att stärka den framtida yrkesrol-
len som industridesigner.  

 
(Högskoleförordningen 1993:100) 

Kunskap och förståelse 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 

 visa kunskap och förståelse inom design, inbegripet såväl 
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade 
kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i ak-
tuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

 visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom 
designområdet. 

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 för-
hållningssätt inom design, 

 visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa 
och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifi-
era, 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 sam-
manhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redo-
göra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga fråge-
ställningar i dialog med olika grupper, och 

 visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att själv-
ständigt verka i arbetslivet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För konstnärlig masterexamen skall studenten 

 visa förmåga att inom designområdet 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. 

 
Efter avlagd examen på avancerad nivå har studenten grundläg-
gande behörighet till utbildning på forskarnivå. 

 

 
I läro- och timplanen för masterutbildningen anges obligatoriska 
kurser. Här listas även de valfria kurser som kan läsas utöver exa-
mensfordringarna. 

 
En valfri kurs om 15 högskolepoäng enligt särskild kursplan är 
öppen för studenterna från och med termin 2. 

 

 
Avlagd examen med relevans till den sökta utbildningen. En 
portfölj med egenhändigt utförda arbeten inom området som 
klart visar att den sökande har goda förutsättningar att kunna till-
godogöra sig utbildningen. Den sökande skall också uppfylla 
krav motsvarande Engelska 6. 

 

 
Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 
120 högskolepoäng i ingående kurser, varav examensarbete om 
30 högskolepoäng skall ingå. Andelen kurspoäng på avancerad 
nivå skall uppgå till minst 75 högskolepoäng, examensarbetet in-
kluderat. 

 

Examensarbeten inom programmet listas i lär- och timplanen. 

 
När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka 
om examensbevis för Konstnärlig masterexamen i design. Hu-
vudområde: Industridesign. Master of Fine Arts (120 credits) in 
Design. Main Field of Study: Industrial Design. 
 


