
	  

 
 
	  
	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Utbildningens	  mål	  
	  	  
Efter	  utbildningen	  ska	  den	  studerande	  ha	  kunskaper	  om	  

• arkitekturens	  form,	  struktur	  och	  i	  roll	  samhället	  
• arkitekturens	  olika	  discipliner	  samt	  överblick	  över	  områden	  gränsande	  till	  dessa	  
• arkitekturens	  historia	  
• vikten	  av	  ett	  socialt	  och	  ekologiskt	  hållbarhetsperspektiv	  inom	  arkitektur	  
• teknik,	  process,	  gestaltning	  och	  presentation	  inom	  arkitektur	  

	  	  
Efter	  avslutad	  utbildning	  ska	  den	  studerande	  ha	  färdigheter	  i	  att	  

• planera	  och	  genomföra	  projekt	  inom	  arkitekturens	  vanligast	  förekommande	  discipliner	  
(byggnadsarkitektur,	  inredningsarkitektur	  och	  landskapsarkitektur)	  

• kreativt	  använda	  sig	  av	  relevanta	  digitala	  programvaror	  
• tillämpa	  praktiska	  kunskaper,	  2-‐	  och	  3-‐dimensionellt,	  i	  teknik,	  process,	  gestaltning	  och	  presentation	  
• ha	  en	  ämnesteknisk	  färdighet	  och	  förstå	  vad	  som	  möjliggör	  ett	  individuellt	  uttryck/formspråk	  
• visa	  en	  god	  förmåga	  till	  kreativa	  lösningar	  i	  designprocessen/arbetsprocessen	  
• uttrycka	  sig	  tydligt	  med	  tekniska	  termer	  gällande	  arkitektur	  i	  tal,	  symbolspråk	  och	  skrift	  

	  	  
Efter	  avslutad	  utbildning	  ska	  den	  studerande	  ha	  kompetenser	  för	  att	  

• förstå	  samspelet	  mellan	  teori	  och	  praktik	  
• slutföra	  och	  redovisa	  projekt	  inom	  arkitektur	  vanligast	  förekommande	  discipliner	  

(byggnadsarkitektur,	  inredningsarkitektur	  och	  landskapsarkitektur)	  
• reflektera	  kring	  arkitekturens	  olika	  formspråk	  i	  ett	  större	  sammanhang	  och	  tillämpa	  relevanta	  

samtida	  begrepp	  inom	  arkitektur	  
• se	  arkitektur	  som	  en	  helhet	  och	  ha	  en	  realistisk	  bild	  av	  vad	  det	  innebär	  att	  studera	  arkitektur	  och	  	  

att	  vara	  yrkesverksam	  arkitekt	  
• ansvara	  för	  eget	  och	  gemensamt	  kreativt	  och	  tekniskt	  arbete	  med	  yrkesrelaterade	  uppgifter	  
• presentera	  sina	  idéer/idélösningar	  muntligt,	  2-‐	  och	  3-‐dimensionellt	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  med	  ett	  

eget	  uttryck	  
• förhålla	  sig	  kritisk	  till	  det	  egna	  och	  andras	  arbete	  med	  förståelse	  för	  den	  kreativa	  processen	  

	  
Undervisningsspråk	  
Svenska.	  Denna	  utbildning	  kommer	  att	  bedrivas	  delvis	  på	  engelska	  

	  


