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NÄMND/NÄMNDER:

Förslagsställare  (Namn, funktion, Inst/Enhet)

FÖRSLAGET GÄLLER:

a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod och kursnamn)

b) NY KURS  (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod,  schemablocksplacering. Bifoga
utkast till kursplan.)

c) ÄNDRING I EXISTERANDE PROFIL/INRIKTNING (Ange Program  och Profil/Inriktning.
Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
Profilbeskrivning.)

e) ÖVRIGT (Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Tomas Törnqvist, adjunkt, ITN/MIT
	Kurs: 
	Ny kurs: Design 2. Design, tillämpning och kommunikation.
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Design 2 Design, tillämpning och kommunikation 6hp  Prel. schemalagd tid: 44Rek. självstudietid: 116Mål:Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap och praktisk kompetens  för grafiskt designarbete och kommunikation i  kontextEfter avslutad kurs ska studenten:- Ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om layout och typografi i kontext - Ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om etik och hållbarhetsaspekter i grafisk kommunikation- Ha kunskap om hur plattformar och format  kan påverka grafisk design- Ha kunskap om och kunna tillämpa grafiska element och principer systematiskt - Ha kunskap om och kunna tillämpa grafisk design i marknadskommunikativ kontext - Ha fördjupad kunskap om och kunna driva komplexa grafiska utvecklingsprojekt med kommunikativ avsiktFörkunskaper Teoretiska och praktiska grundkunskaper inom visuell design i allmänhet och grafisk design i synnerhet.  Påbyggnadskurser Kursen ligger till grund för senare kurser med designinriktning på programmet.Kursinnehåll:Kursen behandlar:- Grafisk form: plattform, formfaktor, format - Layout och typografi i varierande kontext - Etik och hållbarhet i grafisk kommunikation- Grafiska informationssystem  och identitet- Visuell marknadskommunikation- Visuell kommunikation, koncept och berättande  - Planning, art direction och kreativa processer Organisation:Föreläsningar, lektioner, laborationer, workshops, seminarier, självstudiemedel, inlämningsuppgifter KurslitteraturFastställs senareExaminationLAB1  Laborationer (U,G) 2 hpUPG1 Inlämningsuppgift (U,G) 1 hpUPG2 Inlämningsuppgift (U,G) 3 hp------Design 2 Design, application and communication 6hp  Prel. schemalagd tid: 44Rek. självstudietid: 116Aim:The aim of this course is to provide enhanced comprehension and application of competence in graphic design work and communication in context.After completing the course, students are expected to - Have enhanced comprehension of layout and typography issues in a given context  - Comprehend dimensions of ethics and sustainability in graphic communication - Comprehend how choice of platform and format may affect graphic design decisions - Comprehend and apply graphic elements and principles systematically- Comprehend and apply graphic design in a market communications context - Comprehend  and execute complex graphic development projects with a communicative aim Prerequisites Fundamental comprehension of  basic theory and practise in visual design in general and graphic design in particular. Supplementary coursesThis course is foundational for later design courses within the GDK study programme.Course content:The theoretical and practical framework of the course comprises:- Graphic design: platform, form factor, format- Layout and typography in varying context - Ethics and sustainability in graphic communication - Graphic information systems and identity - Visual market communication - Visual communication, concept and narration- Planning, art direction and creative process Organisation:Lectures, lessons, laboratory work, workshops, seminars, independent work,  hand-in assignments Course literatureTo be decided ExaminationLAB1  Laboratory work (pass, fail) 2 hp UPG1 Hand-in assignment (pass, fail) 1 hpUPG2 Hand-in assignment (pass, fail) 3 hp
	NƒMND: DM
	ÅR: 


