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Emnekode:
IMT3391_01
Emnenavn:
Emneoverbyggende webprosjekter I
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk, alternativt engelsk
Forutsetter bestått:
40 stp fra første studieår
Forventet læringsutbytte:
"Emneoverbyggende webprosjekter" (I-III) er praktiske utviklingsprosjekter som supplerer eller
viderefører temaer fra den ordinære emneportefølgen i studiet. Formålet er at studentene i løpet av
studietiden skal utvikle seg som webutivklere med praktisk erfaring innenfor såvell bransjetypiske
tilnærmingsmåter som nye og antatt kommende metoder for utvikling av levende webløsninger.
Emnets temaer:
Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av det medietekniske fagmiljøet ved
Avdeling for informatikk og medieteknikk.
Aktuelle temaer kan være interaktiv multimedia og utvikling av produksjonsplattformer, tekniske
medieløsninger, brukersentrerte publiseringsmedier, innovative kommunikasjonsløsninger.
De "emneoverbyggende webprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning,
utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger,
implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative
kommunkasjonsløsninger.
Pedagogiske metoder:
Prosjektarbeid
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Ved behov kan det kjøres ressursforelesninger. I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på
jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ-iterativ veiledning.
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
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Vurderingsformer:
Summativ vurdering etter emnets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så
midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe som
vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala
A-F).
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensur
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter
avtale med emneansvarlig).
Tillatte hjelpemidler:
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Monica Strand
Klar for publisering:
Ja
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