Studieplan 2011/2012
Årsstudium i medieproduksjon
Innledning
Gjennom Årsstudiet i medieproduksjon tilbys en innføring i grunnleggende emner som gir nødvendig
kunnskap i gjennomføringen av enkle, digitale medieproduksjoner. For å gi studentene et helhetlig
perspektiv, fokuserer undervisningen på nødvendig, grunnleggende teori, så vel som praktisk og
kreativt arbeid.
Studiet kan inngå som ett år i HiGs medieutdanninger på bachelornivå (identisk med 1. år i Bachelor i
medieproduksjon).
Gå direkte til emnetabell
Studiets varighet, omfang og nivå
Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.
Nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Syklus 1
Forventet læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen moderne digital multimedieproduksjon,
mediefag og relevante samfunns- og forretningsfag samt om hvordan disse utnyttes i kreativt
arbeid og aktuelle problemløsninger innen fagområdet digital multimedieproduksjon.
Kandidaten har elementærkjennskap til medieproduksjonsledelse, kreativ prosess, tekst-,
informasjon-, og innholdsproduksjon, storytelling/dramaturgi og digital publisering med fokus
på video, trykk og webdesign.
Kandidaten kjenner til elementær mediahistorie, medias rolle i samfunnet og teknologiutvikling,
relevante lovbestemmelser for ikke-matrielle verdier og programvare, og har fått en innføring i
innovasjon og entreprenørskap samt bærekraftig utvikling.
Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt
med fagmiljøer, brukergrupper/publikum og praksis.
Ferdigheter
Kandidaten evner å anvende og bearbeide kunnskap for å løse enklere teoretiske, tekniske og
praktiske problemstillinger innen medieproduksjon
Kandidaten behersker metoder og verktøy som bidrar til både analytisk, strukturert, målrettet og
innovativt arbeid. Dette inkluderer:
Integrering og kritisk bruk av forskjellige typer relevante medieproduksjonsverktøy for
moderne innhold og formater
Bruk av kreative utviklingsmetoder og kundemedvirkning
Modeller for klassisk og tilrettelagt storytelling/dramaturgi
Medie og samfunnskunnskap, med vektlagt fokus på trykk, web og video.
Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre mindre
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multimedieproduksjonsprosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og
i team.
Kandidaten kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur
og fagstoff
Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap
Generell kompetanse
Kandidaten er bevisst medieprodusentens og innholdsutviklerens rolle og kjenner til de
muligheter dette kan gi såvel nørings - som samfunnsmessig
Kandidaten kan formidle kunnskap om medieproduksjonsteknologi til ulike målgrupper både
skriftlig og muntlig
Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre
fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig samarbeide.
Målgruppe
Målgruppen for studiet er:
Studenter som vil ta fatt på en utdanning innen medieproduksjon, men som ønsker å vente med
å velge fordypning
Studenter som ønsker en påbygging til tidligere fullført utdanning
Kandidater som er i jobb og har behov for kunnskaper innen medieproduksjon
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 delt opp i emner som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. I det første semesteret
blir det gitt en innføring i typografisk design, i medievitenskaplige emner og essayskriving, og i
teknologien som benyttes innen ulike typer medieproduksjon. Det andre semesteret introduseres
studentene til produksjon av trykksaker, produksjon av video, og produksjon og publisering for web.
Studentene vil i løpet av studieåret gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver knyttet til de ulike
emnene. Oppgavene kan være av både praktisk og teoretisk art og gjennomføres både som
gruppearbeid og individuelt.
Tekniske forutsetninger
Det er ingen spesielle forutsetninger knyttet til å være student ved Årsstudiet i medieproduksjon.
Sensorordning
Bruken av intern og ekstern sensor varierer fra emne til emne, og detaljert informasjon om
sensorordning finnes i hver enkelt emnebeskrivelse.
Internasjonalisering
Det er ikke lagt opp til at studenter kan ta noen del av dette studiet i utlandet.
Klar for publisering
Ja
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Godkjenning
Studiet ble opprettet av høgskolens styre i sak STY 63/06.
Studieplan ble godkjentav Studienemnda i mars 2011.
Utdanningsnivå
Årsstudium
Studiekode ved Samordnet Opptak (SO-kode)
207 604
Årsstudium i medieproduksjon 2010/2011
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

IMT1101

Typografi

O

10

IMT1041

Informasjons- og publiseringsteknologi

O

10

IMT1281

Medievitenskap

O

10

IMT1331

Digital medieproduksjon og storytelling

O

10

IMT1232

Trykksaksproduksjon

O

10

IMT1291

Webdesign

O

S1(H)

S2(V)

10
Sum:

30

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt
IMT1101 Typografi - 2011-2012
Emnekode:
IMT1101
Emnenavn:
Typografi
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studentene har tilegnet seg en grunnleggende fagterminologi og grunnleggende praksiskunnskaper om
typografisk design.
Emnets temaer:
Grafisk kommunikasjon: introduksjon
Manuskriptbehandling og tegnsetting
Orddeling og justering
Skriftkunnskap og detaljtypografi
Skrift- og typografihistorie
Bokens elementer og arkitektur
Ombrekking: emnestruktur kontra artefaktstruktur
Tilgangsstruktur og navigasjon
Sideutforming og komposisjon
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Pedagogiske metoder (fritekst):
Gruppeprosjekter, med formativ-iterativ veiledning.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
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Sensorordning:
Ekstern sensur - eller - ekstern og intern sensur.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Gruppeprosjektene må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Ole Lund
Læremidler:
Lund, Ole] (1991). Skriftprøver (28 siders utdrag). Oslo: Brødrene Fossum
Rannem, Øyvin (2005). Typografi og skrift . Oslo: Abstrakt Forlag
Vinje, Finn Erik (1998). Skriveregler (utgave 7 eller nyere; bokmål eller nynorsk). Oslo:
Aschehoug
Forelesninger og tavlenotater
Anbefalt støttelitteratur:
Adobe Type Library: Reference book. Third edition (2008). Berkeley: Peachpit Press
Kvern, Olav Martin og David Blatner (2008). Real world Adobe Indesign CS4 . Berkeley:
Peachpit Press
Supplerende opplysninger:
Det gis ikke karakter på de obligatoriske gruppeprosjektene. For studenter ved Bachelor i mediedesign
kan imidlertid prosjektene etter eget valg inngå i den endelige mappevurderingen (med interne og
eksterne sensorer) av praktiske prosjekter ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Klar for publisering:
Ja
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IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi - 2011-2012
Emnekode:
IMT1041
Emnenavn:
Informasjons- og publiseringsteknologi
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten kan forklare og gjøre rede for sentrale begreper innenfor fagfeltet.
Kandidaten kan oppsummere gjeldende kunnskap, drøfte mulige løsninger og treffe begrunnede
valg.
Kandidaten kan gjengi hovedtrekkene i den historiske utviklingen innenfor fagfeltet samt
forklare innvirkningen på samfunnet.
Ferdigheter
Kandidaten skal kunne gjennomføre prosjekter og fremstille en faglig rapport.
Generell kompetanse
Kandidaten kan benytte relevante publiseringssystemer for å formidle informasjon.
Kandidaten kjenner til sentrale samhandlingssystemer som muliggjør arbeid i grupper både
lokalt og på distanse.
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Emnets temaer:
INFORMASJONSTEKNOLOGI
- Historie
- Datasystemers oppbygning og virkemåte
- Datakommunikasjon og nettverk
- Periferienheter
- Informasjonssikkerhet
- Anvendelser av IT-systemer
- Personvern
PUBLISERINGSTEKNOLOGI
- Historie
- Web-teknologi
- Web-design
- Bildebehandling
- Opphavsrett
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor på skriftlig eksamen benyttes periodisk hvert fjerde år,
neste gang i 2011.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt(er) må taes neste gang emnet kjøres.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
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Obligatoriske arbeidskrav:
Fem av laboppgavene må være godkjent.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Øivind Kolloen
Læremidler:
Hovedbok
Computers Are Your Future, Introductory, 12/E, Cathy LaBerta, ISBN-13: 9780132545181,
Prentice Hall
Anbefalt støttelitteratur
Learning Web Design, Third Edition, Jennifer Niederst Robbins, ISBN 13: 9780596527525,
O'Reilly Media
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
Hjemmeside for kurset
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IMT1281 Medievitenskap - 2011-2012
Emnekode:
IMT1281
Emnenavn:
Medievitenskap
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal etter gjennomført emne ha opparbeidet breddekunnskap om sentrale temaer og teorier
innenfor sentrale deler av medievitenskapen med hovedvekt på digitale medier. Studentene skal videre
være i stand til å reflektere omkring medienes rolle i det moderne samfunnet. De skal videre være i
stand til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling. De skal også være i stand til å benytte essay som formell uttrykksform.
Emnets temaer:
- Kommunikasjonsmodeller
- Tegn, koder og tolkning
- Fortellinger og narratologi
- Konvergensbegrepet
- Remediering
- Internett:
infrastruktur
genrer og metaforer
interaktivitet
hypertekst
kybertekst
- Vitenskaplig skriftproduksjon
Pedagogiske metoder:
Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Det gjennomføres forelesinger parallelt med at det jobbes med refleksjonsnotater og essays. Det vil bli
gitt to essayoppgaver, en gruppebasert (obligatorisk), og en individuell (karaktertellende). På begge
essays vil det bli gitt veiledning underveis.
Vurderingsformer:
Essay
Hjemmeeksamen, 48 timer
Vurderingsformer:
Individuelt essay (teller 30%)
Individuell hjemmeeksamen, 48 timer (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
En intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Neste ordinære eksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle trykte og skrevne, men innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert
fra andre kilder.
Obligatoriske arbeidskrav:
Tre refleksjonsnotater
Ett essay
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Terje Stafseng
Læremidler:
Gripsrud, J. (2007). Mediekultur og mediesamfunn 3. utgave, Universitetsforlaget
Fagerjord, A. (2008). Web-medier. Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet, 2. utgave,
Universitetsforlaget
Klar for publisering:
Ja
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Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1281
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IMT1331 Digital medieproduksjon og storytelling - 2011-2012
Emnekode:
IMT1331
Emnenavn:
Digital medieproduksjon og storytelling
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper som muliggjør å kunne
initiere, planlegge og gjennomføre en enkel (enkamera) medieproduksjon. De skal ha innsikt i de
ulike medietypene som kan inngå i en innholdsproduksjon, og basiskunnskaper teoretisk og
praktisk for produksjon av levende bilder, lyd-til-bildeopptak og redigering.
Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om fortellerteknikk og dramaturgi.
Videre skal studentene ha grunnleggende ferdigheter innen digitalisering, komprimering og
distribusjon - samt kunne gjennomføre dette i sin produksjon.
Kandidaten skal kunne finne og forholde seg kritisk til fagstoff, samt uttrykke seg skriftlig og
muntlig i relevante sammenhenger som synopsis, prosjektbeskrivelser og pitching.
Emnets temaer:
Produksjonsplanlegging
Dramaturgi / analyse
Manusutvikling
Grunnleggende kameralære
Mikrofonlære for reportasjebruk/lyd-til-bilde
Redigering
Lyssetting
Digitalisering, komprimering og distribusjon
Oppdragsfilm
Teamwork og praktisk arbeid
Pedagogiske metoder:
Gruppearbeid
Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesninger med etterfølgende workshops og selvstendig gruppearbeid og veiledning
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Vurderingsformer:
Flervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Flervalgstest, 1 time (teller 60%)
Mappeprosjekt (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ingen kontinuasjon
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
to obligatoriske innleveringer (i tillegg til mappeoppgave)
Begge må være godkjent
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Kjell Are Refsvik
Læremidler:
Video i praksis av Jarle Leirpoll (siste utgave)
(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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IMT1232 Trykksaksproduksjon - 2011-2012
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 inneha kunnskaper om teorier, prosesser og verktøy knyttet til fremstilling av trykte
papirmedier. De skal etter endt emne 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 faglig
kunnskap på praktiske problemstillinger, slik som å produsere en trykksak fram til utskytning. Videre
skal de beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier og
løsninger både skriftlig og muntlig.
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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
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 ekstrern sensor, neste gang i 2012
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon
Tillatte hjelpemidler:
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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
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/mt/emnesider/imt1232
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IMT1291 Webdesign - 2011-2012
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 så vel som grunnleggende forståelse for
serverbaserte publiseringsløsninger. 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)
Publiseringsløsninger
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
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 faglærer og ekstern sensor
Hjemmeeksamen vurderes av intern sensor. Sensurveiledning evalueres av ekstern sensor.
Gruppeprosjektet vurderes av intern sensor. Sensurveiledning evalueres av ekstern 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:
Terry Felke-Morris (2011), Basics of Web Design : HTML5 & CSS3 , Pearson/Addison-Wesley.
ISBN: 978-0137003389
Lisa Sabin Wilson (2011), WordPress for Dummies , 4th edition, Jon Wiley & sons. ISBN:
978-1118073421
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1291
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