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KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN 
DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 

HUVUDOMRÅDE: FRI KONST 

MAIN FIELD OF STUDY: FINE ARTS 

 

1 Fastställande 

Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2022-10-14 och ersätter 
tidigare examensbeskrivning, dnr 540-420-101. 

2 Nivå 

Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

De nationella målen för examen återfinns i högskoleförordningens bilaga 2. 

3.3 Lokala mål 

För konstnärlig kandidatexamen i fri konst ska studenten 

− visa en grundläggande orientering och fördjupning i 
samtidskonstens praktiker, metoder och verkan, 

− ha tillgodogjort sig sådana teoretiska och praktiska kunskaper att 
han eller hon självständigt kan uttrycka och formulera sin 
konstnärliga gestaltningsförmåga och egenart i skilda kulturella 
sammanhang, 

 

1 Rektor har därefter beslutat att engelsk översättning på examensbenämning har förändrats, enligt 
beslut dnr 540-721-12. 
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− redovisa en grundläggande orientering i såväl konstens samtidsteori 
som i konstens historia, 

− visa förmåga att kritiskt analysera konstnärliga idéer och de 
sammanhang i vilka de ingår, 

− visa förmåga att väcka och debattera frågor om konst eller för 
konsten intressanta ämnen, 

− ha färdigheter att arbeta professionellt som konstnär och/eller inom 
områden i samhället där konstnärlig kunskap är av betydelse, samt 

− ha tillgodogjort sig kunskaper om juridiska, ekonomiska och 
samhälleliga förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete i 
Sverige och utomlands. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng (hp) med successiv fördjupning inom huvudområdet fri 
konst. Inom de avslutade kurserna i huvudområdet ska minst 30 
högskolepoäng, inklusive examensarbetet, ligga på kandidatexamensnivå.2 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 
högskolepoäng inom huvudområdet fri konst på kandidatexamensnivå.2 

5 Övergångsregler 

Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2022-07-01 
har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr 540-420-10. 

 

2 Med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp kurs/er på grundnivå inom ett och samma 
huvudområde som förkunskapskrav 


