Studieplan 2010/2011
Bachelor i mediemanagement
Studieprogramkode
BMEMA
Innledning
På verdensbasis er mediesektoren i sterk vekst. Selv om verdens finanssituasjon påvirker
mediebransjen, vil en stadig større del av arbeidsplassene finnes i medie- og informasjonsindustrien.
Nasjonale grenser for informasjonsdistribusjon blir borte. Det tradisjonelle skillet i produksjonen av
papirbaserte medier, etermedier og kabeldistribuert informasjon og den databaserte IT- industrien
forsvinner. Overgang fra analoge til digitale teknikker foregår på nesten alle områder. Disse endringer
og omstillinger gjør ledelses og økonomistyringer stadig viktigere for at bedriftene skal utvikles og bli
lønnsomme.
Studiet har sitt fokus på grafisk industri, men dekker også bransjene i medie- og
informasjonsindustrien.
Gå direkte til emnetabell
Studiets varighet, omfang og nivå
Studiet er en grunnutdanning med en normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng og tilbys som
heltidsstudie. Fullført utdanning gir retten til å bruke graden Bachelor i mediemanagement. Studiet er
tilrettelagt for å fortsette på masterstudier i inn- og utland.
Forventet læringsutbytte
Studentene skal ved sluttført studie ha:
kunnskap og ferdighet i å se sammenheng mellom produksjon, kostnader og økonomi
evne til å overføre kunnskaper og ferdigheter til nye problemstillinger
god innsikt og forståelse for omstillingsarbeide i en mediebedrifter
innsikt i å utvikle forretningsider og beregne de nødvendige budsjetter
evne til å presentere og føre dialog vedrørende studiet emner
kunnskap om de lover og regler som gjelder for bedriften
kunnskap om lederrollen og omstillingsarbeide i ulike bedriftskulturer.
Fullført studie vil kvalifisere til arbeide med lederansvar i reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer,
webutviklingsbyråer, trykkerier, aviser og andre typer mediebedrifter som bl.a.:
produksjonsleder med ansvar for gjennomføring av produksjonen
planleggingsleder med ansvar for planlegging av produksjon
konsulenter med arbeidsområder som rådgivere for kunder
salgsarbeide
prosjektledere med ulike arbeidsoppgaver som kalkulasjon, budsjettarbeide, statistikker
Målgruppe
Studiet passer for alle med generell studiekompetanse, men spesielt for søkere fra studieretningen
© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

1 / 60

”medier og kommunikasjon”, samt for videreutdanning av ansatte fra grafisk bransje. Studenter fra
Årsstudiet i mediemanagement og Årsstudiet i medieproduksjon kan starte direkte inn i 2. studieår,
med en enke+l tilpasning i videre studieløp.
Opptakskrav og rangering
Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt
opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet er lagt opp slik at i 1. og 2. semester undervises det hovedsakelig i mediefag, i 3. og 4. semester
ledelses- og økonomifag. 5. semester er viet bedriftsutvikling mens i siste semester er det en
bacheloroppgave som skal utføres.
Undervisningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for
en interessant tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbaserte og
elektronisk publisering, samt fargelære/fargefenomenologi.
Bacheloroppgaven, som er på 20 studiepoeng, er i de fleste tilfellene en praktisk oppgave med en
mediebedrift som oppdragsgiver. Prosjektet gjennomføres i grupper med 2 eller 3 studenter med en
veileder fra høgskolen, og resultatet skal fremføres i plenum. Oppgavene skal ha karakter av forskning,
utviklingsarbeide eller løsning av et konkret problem.
Det pedagogiske opplegger er variert: Forelesninger, gruppearbeide, veiledning,selvstendige
oppgaver/prosjekter med skriftlig og muntlig presentasjon, laboratoriearbeider, bedriftsbesøk.
Internasjonalisering
Studentene kan reise på utveksling i inntil et halvt år til en av høgskolens samarbeidspartnere i
utlandet, for eksempel Den grafiske Højskole i København. Aktuelle studiesteder og emner avklares
med den enkelte student før utreise. Utveksling passer i fjerde semester.
Klar for publisering
Ja
Godkjenning
Studiet ble opprettet (reakkreditert) av Kunnskapsdepartementet i Lov om Universiteter og høgskoler
av 1. juli 2003.
Studieplan godkjent av Studienemnda i mars 2010.
Utdanningsnivå
Bachelorgrad
Studiekode ved Samordnet Opptak (SO-kode)
207 838
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1. studieår Bachelor i mediemanagement 2010/2011
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

SMF1301

Bedrifts- og forretningssystemer

O

10

REA1131

Grunnleggende matematikk og statistikk

O

10

IMT1311

Management i mediebedrifter

O

10

IMT1232

Trykksaksproduksjon

O

10

IMT1331

Digital videoproduksjon

O

10

IMT1291

Webdesign

O

S1(H)

S2(V)

S3(H)

S4(V)

S5(H)

S6(V)

10

Sum:

30

30

0

0

0

0

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i mediemanagement 2011/2012
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

SMF2241

Introduksjon til entreprenørskap

O

10

SMF1042

Økonomistyring

O

10

SMF1212

Prosjektledelse

O

10

SMF1261

Merkevarebygging

O

SMF2062

Markedsføring

O

5

SMF2051

Ledelse med arbeidslivsjuss

O

10

IMT1301

Digital bildereproduksjon og fargestyring

O

S1(H)

S2(V)

S3(H)

S4(V)

S5(H)

S6(V)

5

10

Sum:

0

0

30

30

0

0

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i mediemanagement 2012/2013
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester
S1(H)

IMT3831
SMF3011
SMF2191

S2(V)

S3(H)

S4(V)

S5(H)

S6(V)

Bedriftsutvikling

O

10

Endringsledelse

O

10

Ledelse og organisasjonspsykologi

V

10

SMF2211

Foretaksstrategi

V

10

SMF2151

Finansregnskap

V

10

IMT1151

Kvalitetssikker innholdsproduksjon

V

10

IMT3912

Bacheloroppgave IMT

O
Sum:

20
0

0

0

0

30

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer - 2010-2011
Emnekode:
SMF1301
Emnenavn:
Bedrifts- og forretningssystemer
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal etter fullført emne være godt motivert for øvrige emner og faglig innhold ved studiet.
Dette etter å ha fått god oversikt og kjennskap til
lederes rolle i bedriften og det tilhørende kompetansebehov
bedriftens funksjoner, prosesser og systemer
næringslivets vekslende rammebetingelser
bedriftens strategiske og markedsmessige forankring
bedriftens utviklingsbehov
Emnets temaer:
Innledning: Et grunnlag for god ledelse
Ledelse: En referanseramme
Ledelsesteorier: Inspirasjonskilder i ledelse
Ideologisk ledelse: Lederen som ideolog (misjonær, politiker, meningsdanner og
forretningsutvikler)
Strategisk ledelse: Lederen som strateg (markedsplasserer og markedsfører)
Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt (organisator, koordinator, økonom og jurist)
Operativ ledelse: Lederen som trener (coach, pådriver og teamutvikler)
Selvledelse: Å utvikle seg selv (coach)
Dilemmaer ved ledelse: Paradokser, barrierer og motsetninger
Suksessfaktorer og fallgruver ved ledelse.
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Bedriftsbesøk der studentene har ansvaret for gjennomføring.
Svar på øvingsoppgaver skal fremlegges i plenum.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor.
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier, neste
gang 2011 høst.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
Lov- og avtaleverk
Obligatoriske arbeidskrav:
Studentinitierte, planlagte og gjennomførte bedriftsbesøk med intervju av tre ledere i bedrifter. De
intervjuede ledere skal ha ulike arbeidsfunksjoner, oppgaver, stillinger og nivåer. Innlevering og
klassepresentasjon av skriftlig rapport fra intervjuene.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Ivar Moe
Læremidler:
Morten Emil Berg: "Ledelse, verktøy og virkemidler", Universitetsforlaget, 3. utgave, ISBN
978-82-15-01423-4.
Oppgavesamling.
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Supplerende opplysninger:
Emnet er et grunnlagsemne for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse. Målet er å
forstå hvordan ulike bedrifter fungerer. Denne forståelsen skal gi et godt utgangspunkt for videre
studier.
Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i
kundenes behov.
Det gis i dette emnet en breddeforståelse uten at det gås helt i dybden. Dybdeforståelsen vil bli
gitt i andre parallelle og etterfølgende emner i studiet. Emnet skal gi innsikt i hvordan
bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv.
De tre røde trådene i studiet vil være ledelse, økonomi og markedsføring.
Klar for publisering:
Ja
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REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk - 2010-2011
Emnekode:
REA1131
Emnenavn:
Grunnleggende matematikk og statistikk
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal kunne:
- anvende matematikkunnskaper om algebra, analyse av ulike typer funksjoner og rekker
- gjennomføre statistiske analyser og beherske sannsynlighetsregning
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Emnets temaer:
Matematikk:
Elementær algebra
Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, lineære funksjoner, polynomfunksjoner, rasjonale
funksjoner, asymptoter.
Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte
funksjoner, kjerneregel, maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting.
Eksponential- og logaritmefunksjoner: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning,
derivasjon og drøfting av logaritmefunksjoner.
Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente.
Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter, maksimums- og
minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser
(anvende Lagranges metode).
Statistikk:
Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske
framstillinger.
Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller,
regning med sannsynligheter, betingde sannsynligheter, diskrete tilfeldige variabler.
Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling,
poissonfordeling.
Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling.
Estimering: Punktestimering og intervalltesting.
Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon, hypotesetest i
målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester.
Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for
regresjonskoeffisienten.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Oppgaveløsning
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurderingsformer:
Mappevurdering (teller 50 %)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50 %).
Hver av delene må bestås separat.
Karakter på mappa blir satt på grunnlag av poeng som opparbeides på øvinger, og er ikke klagbar.
Eventuelle klager underveis avgjøres umiddelbart ved drøfting mellom student og emnelærer.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

8 / 60

Sensorordning:
Sensureres av en eller to intern(e) sensor(er). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting
og til utarbeidelse av eksamensoppgaver. Neste gang 2010 Høst.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen. Ved eventuell stryk på
mappekarakteren, må alle elementene i mappa taes om igjen neste gang emnet avvikles ordinært.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Formelsamling i matematikk for videregående skole. Gyldendal. ISBN 82-05-29845-9 eller
ISBN 978-82-05-38499-6
Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Per Paulsrud
Læremidler:
Bjørnstad, H., Olsson, U.H., Søyland, S. og Tolcsiner, F. Matematikk for økonomi og
samfunnsfag. Høyskoleforlaget. ISBN 82-76-34544-1 eller ISBN 978-82-7634-756-2
Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
Løvås, G. Statistikk for universiteter og høgskoler. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00224-2.
Klar for publisering:
Ja
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IMT1311 Management i mediebedrifter - 2010-2011
Emnekode:
IMT1311
Emnenavn:
Management i mediebedrifter
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomgått emne
- ha kunnskaper om produksjonsprosser innen mediebedrifter
- med utgangspunkt i en praktisk oppgave beskrive produksjonsprosser og kontrollrutiner i en
mediebedrift
Emnets temaer:
Oppgaven er innenfor temaer som produksjon, avdelingsinndeling og ansvarsområder.
Produksjonsopplegget for et typisk oppdrag i bedriften skal beskrives i detalj, samt hvilke maskiner og
utstyr som benyttes til produksjonen. Oppgaven skal også beskrive planleggigssystem og
kvalitetsrutiner som bedriften har. Til slutt skal det oppsummeres og reflekteres over temaene og
påpeke forhold som kan forandres.
Pedagogiske metoder:
Ekskursjoner
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Studietur/bedriftsbesøk
Ressursforelesninger.
Vurderingsformer:
Muntlig fremføring
Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)
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Vurderingsformer:
Vurdering av prosjektet
Muntlig fremføring av prosjektets statusrapport.
Hver av delene må bestås
Prosjektet gjennomføres i grupper fra en-fem studenter. Gruppens størrelse bestemmes av emnelærer.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Sensureres av emnelærer. Hvert 4 år vurderes eksamen også av annen ekstern sensor, neste gang 2012.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved ”ikke bestått” kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter
avtale med emneansvarlig).
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Statusrapporten skal fremlegges for klassen i plenum
Obligatorisk veiledning, der hele gruppen må møte til veiledningstimene. Antall oppgis ved
emnestart.
Felles rapport fra studieturen må leveres. Studenter som ikke deltar på studieturen må levere en
individuell prosjektoppgave. Denne må vurderes til godkjent.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelærer Leif Nordahl
Læremidler:
Oppgis ved emnestart.
Klar for publisering:
Ja
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IMT1232 Trykksaksproduksjon - 2010-2011
Emnekode:
IMT1232
Emnenavn:
Trykksaksproduksjon
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal opparbeide grunnleggende kunnskaper om fremstilling av trykte papirmedier. De skal
etter endt kurs kjenne til virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i førtrykk, trykk- og
ferdiggjøringsprosessen, samt ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante
egenskaper for produkter og produksjonsprosesser. De skal også kunne anvende kunnskapene til å
produsere en trykksak fram til utskytning. Videre skal de beherske teorien på en slik måte at de er i
stand til å gjøre en muntlig framstilling av et gitt tema.
Emnets temaer:
Førtrykk :
- Digitalt materiale
- Bildebehandling
- Sideombrekking
- Optimalisering for trykk
- Digital arbeidsflyt
-Proofing (prøvetrykk)
Trykk:
- Utskytning
- Fiberretning
- Trykkformfremstilling
- Analoge og digitale trykkmetoder
Ferdiggjøring:
- bokbind og ferdiggjøring
- materialer i grafisk produksjon
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Pedagogiske metoder:
Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Det vil være ukentlige forelesninger, parallelt med at studentene løser obligatoriske oppgaver (av
relativt praktisk art) i grupper. Studentene skal også utføre en oppgave som skal presententeres, samt
være opponenter til medstudentenes innlevering. Det legges inn et bedriftsbesøk hos en bedrift med
produksjon innen både førtrykk, trykk og ferdiggjøring.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
To interne sensorer
Hvert 4. år vurderes eksamen også av annen ekstrern sensor, første gang i 2012
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Opp til 5 gruppearbeider må være vurdert til godkjent for å få tilgang til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelærer Leif E. Nordahl
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Læremidler:
Bøker:
Johansson, K., P. Linndberg og R. Rydberg (2007). A guide to Graphic Print Production, Second
Edition, Jophn Wiley & Sons.
Diverse utdelte/oversendte materiell/notater.
Supplerende litteratur:
- Skarsbø, S.E og Aull, M (2005), Moderne trykketeknikker, Vett og viten
- Stafseng, T (2005), Digital trykksakproduksjon - infrastruktur og verktøy, Vett og viten
- Skjeggstad, L.E. (2005), Industriell bokbinding og ferdiggjøring, Vett og viten
- Annen litteratur/artikler/notater
- Terminologiliste: http://terminologi.hig.no, Sven Erik Skarsbø (red.)
- Kipphan, Helmut (ed.) (2002). Handbook of print media: Technologies and production methods.
Springer-Verlag: Berlin
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1232
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IMT1331 Digital videoproduksjon - 2010-2011
Emnekode:
IMT1331
Emnenavn:
Digital videoproduksjon
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Etter gjennomført emne skal studentene kunne initiere, planlegge og gjennomføre en enkel (enkamera)
multimedieproduksjon. De skal ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en
multimedieproduksjon, og ha basiskunnskaper teoretisk og praktisk i produksjon av levende bilder,
lyd-til-bildeopptak og redigering, samt publisering av produktet.
Studentene skal kjenne til basis fortellerteknikk og dramaturgi for å kunne ta en idé gjennom hele
utviklings- og produsksjonsprosessen frem til publisering mot flere mediekanaler.
Videre skal studentene kjenne til hvilke krav som stilles til digitalisering, komprimering og distribusjon
- samt kunne gjennomføre dette i sin produksjon.
Emnets temaer:
Produksjonsplanlegging
Dramaturgi / analyse
Manusutvikling/skriveøvelser
Grunnleggende kameralære
Mikrofonlære for reportasjebruk
Redigering
3-punkt lyssetting
Digitalisering, komprimering og distribusjon for web

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

15 / 60

Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Studentene vil jobbe i grupper med et øvingsprosjekt der basiskunnskaper innøves (for eksempel en
kort infofilm), et konsentret feltarbeid der dette prøves (for eksempel en ukes musikkvideoprosjekt), og
et større eksamensprosjekt (for eksempel en kortfilm for barn). Det skal jobbes individuelt med et
mindre manusutviklingsarbeide. Det benyttes mye gruppearbeide, og veiledninger.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat
Eksamensprosjektet foregår over 3-4 uker
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av
emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
En 3-delt individuell skriveøvelse
Et mindre feltarbeid med øvingsoppgaver i gruppe
Et ukesprosjekt med ekstern oppdragsgiver
For å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte obligatoriske arbeidskrav være levert til riktig tid, og
rapporter blitt vurdert til "godkjent".
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Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelærer Odd Christian Hagen
Læremidler:
Video i praksis av Jarle Leirpoll
(http://www.leirpoll.com/tv/vip/)
The Tools of screenwriting (D. Howard/E. Mabley)
ISBN: 978-0312119089
St. Martin's Griffin
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1331
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IMT1291 Webdesign - 2010-2011
Emnekode:
IMT1291
Emnenavn:
Webdesign
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studentene ha en grunnleggende forståelse for og ferdigheter i visuell utforming
av nettsider. De skal kunne planlegge og gjennomføre utviklingen av websider og nettsteder som
baserer seg på de viktigste klientbaserte webteknologiene. Studentene skal også selvstendig kunne
vurdere og beskrive de viktigste aspektene ved et nettsteds brukervennlighet, måloppnåelse og
informasjonsarkitektur og videre kunne beslutte hvilke eventuelle endringer som skal til for å heve
kvaliteten til nettstedet/-siden.
Emnets temaer:
Grunnleggende webteknologi-forståelse
(X)HTML (for struktur)
CSS (for presentasjon)
JavaScript (for fleksibilitet)
Bilder og illustrasjoner på nett
Utvikling av webgrafikk
Informasjonsarkitektur, struktur og informasjonsflyt med fokus på brukervennlighet
Søkemotoroptimalisering
Form og funksjon (webdesign)
Webservere og nettverk
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning
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Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, 24 timer
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 20 %)
Praktisk individuell hjemmeeksamen, 24 timer (teller 40 %)
Gruppeprosjekt med muntlig fremføring og medstudentvurdering av presentasjonsdelen (teller
40 %)
Alle deler må bestås separat.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Skriftlig eksamen vurderes av intern sensor. Ekstern sensor evaluerer eksamensoppgave og
løsningsforslag
Hjemmeeksamen vurderes av intern sensor
Gruppeprosjektet vurderes av én intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Det vil kun gjennomføres kontinuasjon for skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Gruppeprosjektet må
tas neste gang emnet kjøres.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen hjelpemidler er tillatt ved skriftlig eksamen. Det er fri bruk av hjelpemidler ved hjemmeeksamen
og prosjekt, men samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser
må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Monica Strand
Læremidler:
Robbins, Jennifer Niederst (2007) Learning Web Design. A beginner's guide to (X)HTML, Style
Sheets, and Web Graphics. 3rd edtion.
O'Reilly. ISBN: 978-0-596-52752-5
Siarto, Jeff (2010) Head First Wordpress. First edition.
O'Reilly. ISBN: 987-0-596-80628-6
Stark, Jonathan (2010) Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript.
O'Reilly Media. ISBN: 978-0-596-80578-4
Klar for publisering:
Ja
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Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1291
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SMF2241 Introduksjon til entreprenørskap - 2011-2012
Emnekode:
SMF2241
Emnenavn:
Introduksjon til entreprenørskap
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten ha en generell innsikt i hvordan et forskningsresultat kan resultere i en
forretningsidé, som utvikles til den blir realisert i et produkt eller en tjeneste med verdi for brukeren.
Emnets temaer:
Kreativ problemløsning
Idéevaluering
Forretningsideer og teambuilding
Markedsføring og -analyse
Forretningsmodeller
Webstartup
Produktutvikling
Kundeutvikling
Lønnsomhetsvurdering
Kalkyler og budsjetter
Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Emnet er praktisk rettet og studentene vil i stor grad jobbe sammen i grupper med praktiske oppgaver
og reelle eksempler, ved siden av å følge teoretisk undervisning.
Vurderingsformer:
Annet
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Vurderingsformer:
3-timers flervalgstest via Fronter (individuell)- teller 50%
Gruppevis presentasjon av en forretningsidé foran et panel av interne sensorer.Gruppen vil få en
felles karakter- teller 50%
Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor på flervalgstest
Panel av interne sensorer (2-3) på presentasjon av forretningsidé
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ingen kontinuasjon
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
5-6 oppgaver som skal løses i grupper underveis i semesteret, med veiledning og tilbakemeldinger fra
foreleser. Gruppene vil foreta en intern evaluering av innsatsen til de enkelte gruppemedlemmene, for å
sikre at alle i gruppa har medvirket i oppgaveløsningene. Alle studenter må få dette godkjent for å få gå
opp til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelærer Leif E. Nordahl / timelærer Espen Solhaug
Læremidler:
Markedsføringsledelse - Kort og godt" Oxholm Zigler og Skau Paulsen. ISBN: 82-15-00812-7
McKinsey Company: Fra idé til ny virksomhet. 2 utg. ISBN 9778-82-15-01153-0
Klar for publisering:
Ja
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SMF1042 Økonomistyring - 2011-2012
Emnekode:
SMF1042
Emnenavn:
Økonomistyring
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper om grunnleggende bedriftsøkonomisk teori.
Ha oversikt over prosesser og metoder ved bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.
Bidra til å løse beslutningsproblemer ut fra bedriftsøkonomisk vinkling.
Plukke relevante data for å utføre kostnads- og inntektsberegninger, grensebetraktninger,
produktkalkyler, investeringsanalyser, samt planlegge og budsjettere fremtidig drift.
Gjennomføre enkle regnskapsanalyser av bedriftens finansregnskap.
Emnets temaer:
Økonomi og bedrift.
Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger.
Inntektsdannelsen.
Bedriftens kostnader.
Finansregnskapet.
Analyse av finansregnskapet.
Kostnadsforløp og kostnadsstruktur.
Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder.
Kalkulasjon i industribedriften.
Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
Kalkulasjon i handelsbedrifter.
Prissetting.
Kostnad - resultat - volumanalyse.
Produktvalg.
Investeringanalyse.
Relevante kostnader og beslutningsproblemer.
Planlegging og budsjettering.
Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll.
Styring, oppfølging og kontroll.
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern sensor høst 2011.
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon.
Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Godkjent kalkulator.
Rentetabell.
Lovsamling og/eller enkeltlover.
Obligatoriske arbeidskrav:
3 av 4 obligatoriske oppgaver må være godkjent.
Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Ivar Moe
Læremidler:
Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN
978-82-15-01320-6.
Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7.
utgave, ISBN 978-82-15-01319-0.
Lovsamling og/eller enkeltlover.
Klar for publisering:
Ja
© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

24 / 60

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

25 / 60

SMF1212 Prosjektledelse - 2011-2012
Emnekode:
SMF1212
Emnenavn:
Prosjektledelse
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal etter fullført emne:
- Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter
- Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse.
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Emnets temaer:
Prosjektmodeller
begreper og type prosjekter
Etablering, organisering og ledelse
bemanning, ledelsesmodeller
roller for prosektleder og -medarbeidere
samarbeid og motivasjon
Faser i prosjektet
analyse, målformulering
ideskisser og problemløsning
gjennomføring og implementering
testing og godkjenning
Planlegging og oppfølging
Tid, aktivitet og ressursplanlegging
Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
Kvalitetskontroll
Økonomi, budsjett og kalkyler
Kreativ problemløsning anvendt i produktutviklingsprosessen
Kreative hukommelseskart
Kreative tankeprosesser
Problemdefinisjon og formulering
Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
Verdianalyse
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Vurderingsformer:
Flervalgstest(er)
Hjemmeeksamen, 24 timer
Vurderingsformer:
24 timers hjemmeeksamen i gruppe (teller 70%)
Individuell flervalgstest, ca. 1-2 timer (teller 30%)
Begge deler må være bestått.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang i 2014
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet
Tillatte hjelpemidler:
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Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
• 24 timers hjemmeeksamen i gruppe: Alle hjelpemidler
• Individuell flervalgstest, ca. 1-2 timer: Ingen hjelpemidler
Obligatoriske arbeidskrav:
Tre cases i gruppearbeid må være godkjent for å ta eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Per Øveraasen Halmrast
Læremidler:
Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse,Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 6,
ISBN 978-82-05383616
Prosjektledelse, Wendy Briner, Colin Hastings og Michael Geddes, Gyldendal akademisk, ISBN
978-82-00452676
Erstatter:
SMF1211
Supplerende opplysninger:
Emnet overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.
Klar for publisering:
Ja

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

28 / 60

SMF1261 Merkevarebygging - 2011-2012
Emnekode:
SMF1261
Emnenavn:
Merkevarebygging
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Etter gjennomføring av emnet skal studenten:
ha grunnleggende kunnskap om merkevarebygging
ha god kunnskap om hvilken funksjon merkevarer har for bedrift og forbruker i dagens samfunn
ha god kunnskap om utvikling av merkevarer
ha innsikt og øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging på en god
måte
kjenne til oppdatert forskning innen emnet og kildeanvendelse for oppdatering av egen kunnskap
kunne forstå, formidle og diskutere grunnleggende teori innen merkevarebygging
Emnets temaer:
Introduksjon til merkevarebygging
Effekter av merkevarer på kunder og for bedrifter
Merkets posisjon hos kunder og marked
Merkeassosiasjoner
Merkeevaluering
Relasjonelle aspekter ved merkevarer
Merkeposisjonering
Merkeelementer
Vekststrategier for merker
Styring av merkeportefølje
Kommunikasjon av merkevarer
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
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Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 4. år, neste gang vår 2012.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Det gis to obligatoriske arbeidskrav som skal løses i grupper, - hvert med omfang på 5 sider.
Begge obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Anne Grethe Syversen
Læremidler:
Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. (2.
utgave). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.
Utdelte artikler
Anbefalt litteratur:
Klein, Naomi (2002). No Logo. Oslo: Forlaget Oktober
Lindstrom, Martin ( 2005). BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av våre fem sanser: berøring,
lukt, smak, hørsel og syn. Oslo: N.W.Damm & Søn
Klar for publisering:
Ja
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SMF2062 Markedsføring - 2011-2012
Emnekode:
SMF2062
Emnenavn:
Markedsføring
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF1042 - Økonomistyring
Forventet læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomført emne:
- Ha kunnskaper og innsikt i markedsføring som funksjonsområde i bedrifter og organisasjoner.
- Ha ferdigheter til å utføre markedsføringsaktiviteter i det private næringsliv eller offentlig etat.
- Ha generell kompetanse til å utføre markedsundersøkelser og komme med forslag til bedring av
bedriftens markedsføringsproblemer.
Emnets temaer:
- Markedsføring på 2000-tallet
- Kundetilfredshet og -verdier
- Markedsorientert strategisk planlegging
- Måle markedsetterspørsel
- Overvåkning av markedet
- Kjøpsadferd i forbrukermarkedeet
- Kjøpsadferd i bedriftsmarkedet
- Konkurranse
- Markedssegmentering og målgrupper
- Posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
- Nye markedstilbud og innovasjon
- Globale markedstilbud
- Case-studier
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning
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Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, 24 timer
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen i gruppe.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor, ekstern sensor hvert 4 år, neste gang i 2014
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
2 cases må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Per Ø. Halmrast
Læremidler:
Markedsføringsledelse, Philip Kotler, Gyldendal Norsk Forlag AS 2005, ISBN: 978-82-05-31582-2
Klar for publisering:
Ja

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

32 / 60

SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss - 2011-2012
Emnekode:
SMF2051
Emnenavn:
Ledelse med arbeidslivsjuss
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF1042 Økonomistyring.
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier.
Kunne analysere, vurdere og anvende aktuelle ledelsesteorier i konkrete situasjoner.
Skal ha bevissthet og holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.
Fokusert på hvordan serviceorganisasjoner fungerer.
Kunne benytte lov- og avtaleverk i forbindelse med arbeidslivsjuridiske problemstillinger.
Emnets temaer:
Del 1: Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur.
Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ.
Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon.
Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.
Del 2: Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke.
Serviceledelsessystemet. Servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som
marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape,
reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Prispolitikk. Spredning og internasjonalisering.
Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler. Kultur og filosofi som
ledelsesinstrument. Forandring og lederskap.
Del 3: Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, permittering, ferie,
bedriftsdemokrati, rettstvister og tariffrevisjon, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS).
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern sensor vår 2012.
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Lov- og avtaleverk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjente obligatoriske oppgaver.
Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
Obligatorisk fremmøte, minimum 80 %.
Obligatorisk foredrag.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Ivar Moe
Læremidler:
Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 3.
utgave, ISBN 978-82-450-0517-2.
Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og
casesamling, Fagbokforlaget, 3 utgave, ISBN 978-82-450-0518-9.
Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN
82-02-19835-6.
Arbeidsrettsavdelingen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsrett, siste utgave
NHOs hjemmeside.
Lovverk (enkeltlover og/eller lovsamling).
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Klar for publisering:
Ja
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IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring - 2011-2012
Emnekode:
IMT1301
Emnenavn:
Digital bildereproduksjon og fargestyring
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk, alternativt engelsk
Forventet læringsutbytte:
Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. De skal kunne
demonstrere grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i fargemetrikk og fargemåling samt å forstå
utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne
anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også opparbeide en kritisk sans i
forhold til teknologiens begrensninger.
Emnets temaer:
Digital bildereproduksjonsteknologi
Farger og fargesyn
Fargemetrikk og fargemåling
Komponenter til Fargestyring
Vurdering av bildekvalitet
Arbeidsflyt og prosess kontroll
Fargestyring på applikasjonsnivå
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 5 timer, (teller 70%)
3 oppgaver, 2 i gruppe og 1 individuell (tre karakterer som teller 10% hver, tilsammen 30 %)
Alle deler må være bestått
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Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av
emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Assistant Professor Peter Nussbaum
Læremidler:
Bøker
Sharma, Abhay (2004) Understanding color management, New York: Thompson
Forelsesningsnotater
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/fb/courses/imt1301
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IMT3831 Bedriftsutvikling - 2012-2013
Emnekode:
IMT3831
Emnenavn:
Bedriftsutvikling
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
SMF1212 Prosjektledelse
SMF1042 Økonomistyring
Forventet læringsutbytte:
Kandidaten skal ha inngående kunnskaper om produkt- og tjenesteutvikling i mediebransjen med et
spesielt fokus på dokumentasjon, prosesstyring og sluttleveranse.
Kandidaten skal styrke sine ferdigheter som prosjektledere gjennom praktisk arbeid innenfor så vel
forretnings- og produktutvikling som prosjektgjennomføring.
Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor
rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.
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Emnets temaer:
Prosjektledelse
Innovasjon og nyskaping
Lettvekts utviklingsmodeller
Prinsipper for estimering
Produkt- og tjenesteutvikling
Praktisk markedsanalyse
Utvikling av forretningsplan
Produkt- og tjenesteutvikling
Studentene skal planlegge og gjennomføre en produksjon for en definert ekstern eller intern
oppdragsgiver, gjerne i nært samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG.
Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos
bedriften i perioder.
Prosjektene kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer,
implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av
brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunikasjonsløsninger.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller
formativ - iterativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være
ressursforelesninger.
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
Vurdering består av to deleksamener:
Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en produksjon med tilhørende dokumentasjon,
produsert i grupper på 3-5 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).
Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del (30%).
Begge deler må være bestått.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor
Individuelt refleksjonsnotat vurderes av intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ingen kontinuasjon, ny gjennomføring ved neste ordinære gjennomføring av emnet.
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Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Jens Barland
Læremidler:
Altinn – Forretningsplan: Veiledning til utarbeidelse av forretningsplan fra AltInn;
https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Forretningsplan/(
https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Forretningsplan.pdf)
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Chesbrough 2011: Chesbrough, H; The Era of Open Innovation; in "Top 10 Lessons on the New
Business of Innovation"; Sloan Select Collection winter 2011;
http://sloanreview.mit.edu/files/2011/06/INS0111-Top-Ten-Innovation.pdf
Forretningsplan-mal: Mal for forretningsplan fra Innovasjon Norge
Jørgensen 2010 - Estimering av IT-prosjekter: M. Jørgensen. Estimering av IT-prosjekter: Hva
vet vi? Hvordan bli bedre?, Presentation at Computas seminar, 2010.
http://simula.no/publications/Simula.simula.896/simula_pdf_file
Jørgensen 2010 - Selection of Effort Estimation Strategies: M. Jørgensen. Selection of Effort
Estimation Strategies, Journal of Systems and Software 83(6):1039-1050, 2010;
http://simula.no/research/se/publications/Simula.SE.235/simula_pdf_file
Jørgensen 2010 - Jeg tror det nar jeg ser det: M. Jørgensen; Jeg ser det når jeg tror det! Moter,
retorikk og systemutviklingsmetoder, Seminar for Telenor, 2010;
http://simula.no/publications/Simula.simula.162/simula_pdf_file
Kwak m fl 2010: H Kwak et al; What is Twitter, a social network or a news media?; Proceedings
of the 19th international …, 2010;
http://cs.wellesley.edu/~cs315/Papers/What%20is%20twitter-a%20social%20net%20or%20news%20media
Margaretta 2002: J Magretta; Why Business Models Matter; Harvard business review, 2002;
http://info.psu.edu.sa/psu/fnm/asalleh/MargarettaWhyBusModelMatter.pdf
Mason og Stark 2004 - What do Investors Look for: C Mason; What do Investors Look for in a
Business Plan?: A Comparison of the Investment Criteria of Bankers, Venture Capitalists and
Business Angels; International Small Business Journal, 2004;
http://imgroup.persiangig.com/document/%20/ECONOMIC/What%20do%20Investors%20Look%20for%2
Medieåret 2010-2011-WEB: Medieåret 2010 – 2011. Medieutvikling i Norge. Fakta og trender;
http://medienorge.uib.no/files/publikasjoner/Medieåret%202010-2011-WEB.pdf
Meeker 2012: Mary Meeker; 2012 Internet Trends; D10 Conference 2012;
http://www.scribd.com/document_downloads/95259089?extension=pdf&from=embed
Nielsen 2012 - Heuristic Evaluation: Jakob Nielsen; Heuristic Evaluation; inspected: 2012-06;
http://www.useit.com/papers/heuristic/
Nielsen 2012: Jakob Nielsen; How Many Test Users in a Usability Study?; Jakob Nielsen's
Alertbox June 4, 2012; http://www.useit.com/alertbox/number-of-test-users.html
OECD 2005: The Measurement of Scientific and Technological Activities, Oslo Manual,
Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, 2005; Kapittel
3;http://www.oecdbookshop.org/oecd/get-it.asp?REF=9205111e.pdf&TYPE=browse
Osterwalder 2008; Business Model Innovation Matters; 07.2008;
http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-model-innovation-matter
Osterwalder 2012: Alex Osterwalder; Business Model Canvas; accessed 06.2012;
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
Peters 1999 - The Wow Project: Peters, Tom (1999), "The Wow Project", Fast Company 24: p.
116. http://it.coe.uga.edu/~treeves/edit7550/wowproject.pdf
Schwaber og Sutherland - The Scrum Guide: Ken Schwaber and Jeff Sutherland; SCRUM
Guide; scrum.org;
http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum%20Guide%20-%20NO.pdf#view=fit (alt:
http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum_Guide.pdf)
Snyder 2001 - Paper prototyping: Carolyn Snyder; Paper Prototyping; IBM; 2001;
http://www.cim.mcgill.ca/~jer/courses/hci/ref/snyder.pdf
Erstatter:
SMF2231 Bedriftsutvikling
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Klar for publisering:
Ja
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SMF3011 Endringsledelse - 2012-2013
Emnekode:
SMF3011
Emnenavn:
Endringsledelse
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelig metode
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om ulike teorier om hvordan endring faktisk skjer.(ikke
planlagt og planlagt endring)
Ferdigheter:
Kandidaten kan selvstendig og i gruppe identifisere, planlegge og gjennomføre endringsprosjekter, på
grunnlag av forståelse om hvor kompleks og sammensatte fenomenet endring er.
Emnets temaer:
Organisasjonskultur
Perspektiver på organisatorisk endring
Organisasjonsendring – drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
Fra forståelse til handling – planlagt organisasjonsendring
Endringsprosesser og endringsstrategier
Ledelse av endringsprosesser
Endringsstrategi og og endringsledelse
Pedagogiske metoder:
Obligatoriske oppgaver
Vurderingsformer:
Annet
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Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
Vurdering av tre innleveringer (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Neste ordinære skriftlige eksamen
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Terje Bokalrud
Læremidler:
Organisasjonsendringer og endringsledelse, Dag Ingvar Jakobsen, ISBN 82-450-0179-1
Organisasjonskultur, Henning Bang
Klar for publisering:
Ja
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SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi - 2012-2013
Emnekode:
SMF2191
Emnenavn:
Ledelse og organisasjonspsykologi
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk, alternativt engelsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
SMF 1301 Bedrifts- og forretningssystemer
SMF1212 Prosjektledelse
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Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
Gjøre rede for forholdet individ og organisasjon med hensyn til følelser, motivasjon,
personlighet, konflikt og samhandling, foruten kreativitet og beslutninger.
Gjøre rede for egenskaper ved læring, læring i organisasjon og organisasjonslæring og
kunnskapsledelse.
Gjøre rede for egenskaper ved sosiale grupper, som strukturer og dynamikk.
Gjøre rede for egenskaper ved organisasjonskultur, endring og ledelse.
Gjøre rede for egenskaper ved kommunikasjon, det gjelder så vel formell som uformell og
utfordringer/barrierer i kommunikasjonsprosesser og teknikker for å overvinne disse.
Gjøre rede for hva ledelse er, ulike ledelsesmodeller, formell og uformell ledelse og
betydningen og egenskaper ved samarbeid og samspill.
Gjør rede for hva selvstyrte grupper og team er, teamorganisering og ledelse og ledergrupper.
Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
Kjenner til etiske retninger og problemstillinger om samfunnsansvar
Ferdighet:
Utvikle selvstendig kritisk tenkning knyttet til etiske dilemmaer
Evne til skriftlig og muntlig formidling og presentasjon av sentrale tema i faget.
Generell kompetanse:
Være seg bevisst samspillet mellom tillit og makt og effekten på en virksomhetskultur.
Være seg bevisst etiske dilemmaer innen organisasjon og ledelse.
Vurdere og avveie bruken av begrepene rådgivning, veiledning, mentoring og coaching i forhold
til lederskap.
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Emnets temaer:
Psykologi, individ og organisasjon
Motivasjon
Emosjoner, stress, konflikt og håndtering
Personlighet
Persepsjon og handling
Kreativitet og beslutninger
Læring og læringsprosesser
Læring og individ
læring i organisasjoner
Lærende organisasjoner
Kunnskapsledelse
Sosiale prosesser og etikk
Holdninger og etikk
Gruppedynamikk og etikk
Verdier, kultur og etikk
Styringsprosesser og etikk
Kommunikasjon
Ledelse
Etikk og samfunnsansvar
Tillit, makt og etikk
Team og organisering
Team
Teamorganisering
Teamledelse og ledergrupper
Essayskriving
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Emnet anvender ulike pedagogiske metoder som forelesninger, case-studier, gruppearbeid og nettbasert
læring. Det legges vekt på gjennom ulike metoder å oppøve studentene til egenaktivitet og derigjennom
utvikle selvstendig og reflektert tilnærming til egen lederrolle, samt evne til å samhandle med andre i
organisasjonen.
Vurderingsformer:
Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurderingsformer:
To essay (teller 50%)
Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50%)
Essayene må være bestått for å få gå opp til skriftlig eksamen
Både essayene og skriftlig eksamen må være bestått for å få karakter i emnet
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Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang på skriftlig eksamen i 2013.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essayene må tas på nytt ved neste ordinære
gjennomkjøring.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
se vurderingsform
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Professor Tom Johnstad
Læremidler:
Psykologi i organisasjon og ledelse (2009), Kaufmann G. og Kaufmann A., Fagbokforlaget, ISBN:
978-82-450-0858-6
Teamorganisering (2008), Rune Assmann (red), Fagbokforlaget, ISBN: 978-82-450-0078-8
Perspektiver på ledelse (2009), Martinsen, Ø.L. (red), Gyldendal Akademiske, ISBN:
978-82-05-394546-8
Litteratur ut over dette oppgis ved semesterstart
Klar for publisering:
Ja
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SMF2211 Foretaksstrategi - 2012-2013
Emnekode:
SMF2211
Emnenavn:
Foretaksstrategi
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF2111 Investering og finansiering
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
Gjøre rede for sentrale teorier og analyser innen foretaksstrategi
Gjøre rede for utfordringer og metoder som knyttes til utvikling av ulike typer bransjer
Forklare muligheter og utfordringer i strategiske allianser
Gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og
markedsføring.
Kjenne til nyere forskning innen strategiemnet
Ferdigheter:
Kunne strukturere verdier, utvikle visjon og forretningside for en virksomhet
Kunne foreta interne og eksterne analyser av virksomheter
Kunne vurdere beslutningsalternativer og foreta strategiske gode valg for virksomheten
Kunne reflektere over strategiske utfordringer og dets konsekvenser
Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap
Generell kompetanse:
kunne forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer og valg.
kunne diskutere og vurdere etiske dilemmaer innenfor emnet
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Emnets temaer:
Hva er strategi?
Visjon, forretningside, verdigrunnlag og mål
Målformulering
Strategiske analyser og valg
Verdiskapning, verdikjeder og verdinettverk
Fra beslutning til gjennomføring
Oppfølging - balansert målstyring
Strategiske allianser - definisjoner
Teoretiske perspektiver på verdiskapning i allianser
Initiering, etablering og kontroll av allianser
Alliansedynamikk - utvikling av relasjonen
Suksess og avslutning av allianser
Internasjonale allianser, porteføljer og allianser som en del av bedriftens virksomhet
Alliansekompetanse
Samfunnsansvar og etikk
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor, ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2015
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.
To godkjent obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Emnet har to obligatoriske oppgavecaser, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Begge obligatoriske oppgavecaser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor/Assistant professor Anne Grethe Syversen
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Læremidler:
Løwendahl, Bente og Fred Wenstøp (2011) Grunnbok i strategi. 3 utg. 2. opplag. Oslo:Cappelen
Damm.
Lunnan, Randi og Arne Nygaard (2011) Strategiske allianser. Bergen: Fagbokforlaget
Samt utdelte artikler/kompendium
Anbefalt litteratur:
Karlsen, Jan Erik og Erik F. Øverland (2010). Carpe Futurum. Oslo: Cappelen Damm AS
Williamson, Oliver E. og Sidney G Winter (1993) . The nature of the firm. New York: Oxford
University Press
Barabasi, Albert-Laszlo( 2003). Linked. How everything is connected to everything else and what it
means. USA: Penguin Group
Klar for publisering:
Ja
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SMF2151 Finansregnskap - 2012-2013
Emnekode:
SMF2151
Emnenavn:
Finansregnskap
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
SMF1042 Økonomistyring.
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kunnskap om finansregnskapsteori og praksis.
Kjenne prosesser og aktiviteter som inngår i bedriftens regnskapsfunksjon, økonomifunksjon og
internkontroll.
Ferdigheter:
Lese, føre og analysere bedriftens offisielle regnskap.
Utarbeide enkle årsoppgjør og årsregnskap i tråd med regnskapslovgivning og
regnskapsstandarder.
Generell kompetanse:
Opparbeide bevisst etisk holdning til regnskapsfunksjonen og dennes etterrettelighet.
Emnets temaer:
Del 1: Grunnleggende regskapsforståelse med innføring i bokføring etter det dobbelte
bokholderis prinsipp. Regler om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Innføring i årsregnskap. Regnskapsanalyse.
Del 2: Innledning og sammendrag. De formelle rammebetingelsene. Intern kontroll - behov,
formål, etikk og ansvar. Komponentene i den interne kontrollen. Regnskapssystemet.
Regnskapets kvalitetskrav. Regnskapsrutinene. Bruk av ekstern regnskapsfører. Årsavslutningen.
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern sensor vår 2017.
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved neste ordinære eksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Godkjent kalkulator.
Lovverk og/eller enkeltlover.
Regnskapsstandarder NS4101 og 4102.
Tabeller for avslutning av regnskapet tabellarisk og ved hovedbok.
Obligatoriske arbeidskrav:
To obligatoriske innleveringer (begge må være godkjent). Leveres i grupper på 3-4 studenter pr.
gruppe.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Ivar Moe
Læremidler:
Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Fagbokforlaget, 3. utgave,
ISBN 978-82-450-1249-1
Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring, Oppgaver med løsninger,
Fagbokforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-450-1250-7.
Moen, Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn, Regnskapsorganisasjon, Cappelen, ISBN
978-82-02-28483-1.
Diverse lover og regnskapsstandarder oppgis ved studiestart.
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Klar for publisering:
Ja
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IMT1151 Kvalitetssikker innholdsproduksjon - 2012-2013
Emnekode:
IMT1151
Emnenavn:
Kvalitetssikker innholdsproduksjon
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
IMT1041/1401 - Informasjons- og publiseringsteknologi
IMT1331 - Digital videoproduksjon
IMT1232 - Trykksaksproduksjon
IMT1291 - Webdesign
Forventet læringsutbytte:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer
benytte denne kunnskapen i kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals
publisering
tilegne seg inngående forståelse innen et avgrenset område der de arbeider med et selvvalgt
prosjekt.
Emnets temaer:
Organisering i prosesser, prossessforståelse og -analyse.
Organisering av forbedringsprosjekter.
Kvalitetssystemer
Kvalitet i multimedial- og flerkanalspublisering.
Studentene velger selv fordypningsområde der både trykksaksproduksjon, webpublisering,
videoproduksjon og lydproduksjon er godkjente områder.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesninger og oppgaveløsning i grupper første 2/3 av emnet. Den siste 1/3 av emnet består i
hovedsak av prosjektarbeid og veiledning.
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen i kvalitetsledelse i grupper 12 timer (teller 50%)
Vurdering av ett prosjekt (50%)
Hver av delene må bestås separat.
Eksamen i kvalitetsledelse avholdes ca midtveis i semesteret.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor på hjemmeeksamen
Intern og ekstern sensor på prosjekt
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved neste ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskrav:
To innleveringer i kvalitetsledelse
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Emil Bakke/Høgskolelektor Per Ø. Halmrast
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Læremidler:
For kvalitetsdelen av emnet:
Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 /
ISBN-10: 0538469374
For mediedelen mot slutten av emnet:
Veien til Prosjektsuksess - Veileder for alle som jobber med eller i prosjekter, Norsk Forening
for Prosjektledelse, 3. opplag, 2008. ISBN 82-91341-81-8
Interactive Project Management: Pixels, People, and Process, New Riders, 2012,
ISBN-13: 978-0321815156
Supplerende litteratur:
Christensen M, Fisher H F (2004): Utvikling av multimedier, Tisip
Hansen T B, Hjertø G (2003): Kvalitet og programvareutvikling, Tisip
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/mt/course_pages/imt1151
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IMT3912 Bacheloroppgave IMT - 2012-2013
Emnekode:
IMT3912
Emnenavn:
Bacheloroppgave IMT
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
20
Varighet:
Høst og vår
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
Bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 01.09 det studieåret
bacheloroppgaven skal utføres
Fra høsten 2013 er gjennomføring av Idélab 24 eller tilsvarende forutsetterkrav for
bacheloroppgaven

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

58 / 60

Forventet læringsutbytte:
Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av
studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:
Kunnskaper
ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og
analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en
oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte
Ferdigheter
ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen
fagområdet, under veiledning
ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under
veiledning
ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete
løsningsalternativer på problemet
ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en
systematisk/vitenskapelig måte
Generell kompetanse
innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for
problemstillingen
bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og
samfunn
Emnets temaer:
Studenten velger selv forhåndsgodkjent problemstilling innen sitt fagområde.
Pedagogiske metoder:
Prosjektarbeid
Veiledning
Vurderingsformer:
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Avsluttende rapport.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern sensor og intern sensor.
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Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon
innen utgangen av påfølgende semester.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Problemdefinisjon
Prosjektplan/ forskningsskisse
Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer
Individuelt refleksjonsnotat
Presentasjon av oppgaven på Internett
Plakat
Muntlig fremføring, inklusiv elektronisk innlevering av presentasjonsmaterialet som benyttes
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Prodekan/Vicedean education Ivar Farup
Supplerende opplysninger:
Ytterligere info: http://www.hig.no/student/oppgaveskriving og
http://www.hig.no/imt/bacheloroppgaver.
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/bacheloroppgaver
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