08.02.2021

LAB-ammattikorkeakoulu
2021-2022

Kulttuuriala (ylempi AMK), kuvataide 21S, Lappeenranta
Tunnus

Nimi

1v 2v

Op
yht

YKUVA21SLPR-1001 YDINOSAAMINEN

20

YM00CM16

Taide, tutkimuksellisuus ja kehittämistyö 5

5

YM00CI34

Taiteen teoria

5

YM00CL81

Taiteen tuottaminen

2,5 2,5 5

YM00CL80

Taiteilijan työelämä

5

5

5

YKUVA21SLPR-1008 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

10

KKU1162

Nykytaiteen strategiat ja käytännöt

0

YM00CK44

Julkisen taiteen käytänteet

LA00BQ14

Prosessi- ja projektijohtaminen

0

YM00CI08

Sustainable service design

0

YY00CL93

Esimiesviestintä

0

5

YKUVA21SLPR-1006 OPINNÄYTETYÖ

5

30

YO00BU70

Opinnäytetyön suunnittelu

10

10

YO00BU71

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi

10 10 20

YKUVA21SLPR-1001 YDINOSAAMINEN: 20 op
YM00CM16 Taide, tutkimuksellisuus ja kehittämistyö: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa hyödyntää taiteilijan ammattitaitoa kehittämistyössä
- tunnistaa keskeisimmät tutkimusmenetelmät, niiden erot ja tavoitteet
- osaa valita sopivat menetelmät kehittämistyön tueksi

YM00CI34 Taiteen teoria: 5 op
Osaamistavoitteet
Tavoitteena on tarjota taiteilijalle työkaluja niin analysoida kriittisesti kuin sijoittaa oma
työskentelynsä ajankohtaisiin taideteoreettisiin keskusteluihin, jotka ovat 1960-luvun jälkeen
laajentuneet taideobjektista kohti muita yhteiskunnan sektoreita ympäristöstä politiikkaan ja ihmisten
välisiin suhteisiin.

YM00CL81 Taiteen tuottaminen: 5 op
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Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa näyttelyn tuottamiseen liittyvät käytänteet.
Opiskelija tunnistaa taiteen tekemiseen liittyvät muut ulottovuudet.

YM00CL80 Taiteilijan työelämä: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää kuvataiteilijan työelämään liittyviä piirteitä
- seuraa aktivisesti ajankohtaisia näyttelyitä ja oppii reflektoimaan taidetta
- oppii tiedottamisesta ja sidosryhmätoiminnnasta
- oppii suullista ja kirjallista esiintymistä
- tunnistaa taide-elämän ajankohtaisia toimintoja

YKUVA21SLPR-1008 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN: 10 op
KKU1162 Nykytaiteen strategiat ja käytännöt: 5 op
Osaamistavoitteet
- Opiskelija osaa
• tunnistaa erilaisia näkökulmia taide-elämään ja sen tutkimiseen
• osaa arvioida niiden vaikutusta omaan taiteilijan työhön
• tunnistaa taide-elämän paikan osana yhteiskuntaa
• osaa arvioida taiteilijan toimintaympäristöä
• kykenee kirjoittamaan reflektoivaa asiakielistä ja perusteltua tekstiä annetusta näkökulmasta
• pystyy rajamaan omaa näkökulmaansa aiheeseen ja esittämään perusteltuja käsityksiä taideelämästä

YM00CK44 Julkisen taiteen käytänteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää julkiseen taiteeseen liittyvää teoriaa ja käsitteitä
- tuntee julkisen taiteen käytänteitä sekä tekijän että tilaajan näkökulmasta
- osaa laatia ehdotuksen, tarjouksen
- ymmärtää sopimusoikeutta

LA00BQ14 Prosessi- ja projektijohtaminen: 5 op
Osaamistavoitteet
- selittää prosesseihin, prosessijohtamiseen ja projektijohtamiseen liittyvät keskeiset käsitteet
- analysoida organisaation prosessijohtamisen tilaa ja suunnitella kuinka toimintaa ja prosesseja
voidaan parantaa /kehittää
- osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation toiminnan kehittämisprojektin
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YM00CI08 Sustainable service design: 5 op
Osaamistavoitteet
Students
- know the difference between the weak and strong ecologically sustainable consumer solutions and
the basics of design for sustainable behavior change
- know what to evaluate as the change required for ecologically sustainable consumption in the
areas of housing, energy and water use, mobility, food, material products and services
- know how to apply the multimethod, holistic design process, user driven approach and behavior
change heuristics for creating sustainable service solutions

YY00CL93 Esimiesviestintä: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- hyödyntää erilaisia digitaalisia palveluja ja välineitä omassa työssään sekä ymmärtää sosiaalisen
median mahdollisuuksia
- pitää esimieheltä vaadittuja puheita sekä kirjoittaa eri alustoille/kanaviin sopivia sisältöjä ja
vaativampia työelämän tekstejä
- analysoida ja vahvistaa omaa esimiesosaamistaan

YKUVA21SLPR-1006 OPINNÄYTETYÖ: 30 op
YO00BU70 Opinnäytetyön suunnittelu: 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

YO00BU71 Opinnäytetyön toteutus ja raportointi: 20 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- osaa toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- kirjoittaa kypsyysnäytteenä lehdistötiedotteen tai artikkelin.
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