Studieplan 2014/2015
Bachelor i medieproduksjon
Studieprogramkode
BMP
Innledning
Bachelor i medieproduksjon gir en innovativ kombinasjon av teori og praktisk innholdsproduksjon,
prosjektutvikling, opplevelsesproduksjon og storytelling til prosjektledere, utviklere og produsenter i
moderne medier.
Utdanningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT). Forholdene er lagt til rette
for en interessant, tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og
elektronisk publisering, studioer og laboratorier for multimedieproduksjon, digital video, digital lyd,
digital fotografi, fargevitenskap og brukskvalitet i digitale medier. Høgskolebiblioteket har et godt
utvalg av medieteknisk og designfaglig litteratur.
Studiets varighet, omfang og nivå
Fulltids studium av lavere grad over 3 år/180 studiepoeng (ECTS) som gir tittelen Bachelor i
medieproduksjon.
Forventet læringsutbytte
Etter endt studium skal studenten:
Kunnskap
ha grunnleggende kunnskaper innen moderne digital multimedieproduksjon, mediefag og
relevante samfunns- og forretningsfag samt om hvordan disse utnyttes i kreativt arbeid og
aktuelle problemløsninger
ha inngående kunnskaper innen fagområdet digital multimedieproduksjon,
medieproduksjonsledelse, kreativ prosess, tekst-, informasjon-, og innholdsproduksjon,
storytelling/dramaturgi og digital publisering
ha kunnskap som muliggjør et perspektiv på medieproduksjon i en større sammenheng for
anvendelse også utenfor mediebransjen - med særlig henblikk på helse, omsorg, sykepleie,
teknologi, økonomi og ledelse samt IT og andre mediafag - der HiG har en særlig forutsetning
for å realisere tverrfaglig samarbeide
ha sentrale kunnskaper som inkluderer følgende: Problemløsning og planlegging (med ulike
prosjekt og verktøy), prinsipp for oppbygging av en produksjon etter analyse av hele prosessen
fra ide til publisert produkt, digital representasjon av informasjon, et utvalg av relevante
programmer og verktøy for produksjonssystemer og kommunikasjon, kvalitetsikring,
konseptutvikling og kvalitetssikring av prosjekter, events, nettbaserte publikasjoner og utvalgte
fordypningsområder
kjenne til elementær mediehistorie, medias rolle i samfunnet og teknologiutvikling, relevante
lovbestemmelser for ikke-matrielle verdier og programvare, og har kunnskaper om innovasjon
og entreprenørskap samt bærekraftig utvikling og en reflektert holdning til de miljømessige,
etiske og økonomiske konsekvenser bruk av medieprodusert innhold kan muliggjøre for individ
og samfunn
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kjenne til forskningsutfordringer innen aktuelle deler av mediefeltet, samt vitenskapelig
metodikk og arbeidsmåter som nyttes i faget
kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt
Ferdigheter
beherske metoder og verktøy som bidrar til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt
arbeid. Kandidaten evner å anvende og bearbeide kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og
praktiske problemstillinger både i nytenkning, problemformulering, analyse, spesifikasjon,
løsningsgenerering, evaluering, valg og rapportering.
vise ferdighetheter som inkluderer, men ikke begrense seg til:
Bruk av mobilt medieproduksjonsutstyr, produksjonssystemer og programvare
Spesifikasjon, oppbygging, klargjøring og gjennomføring av flere typer (samt kombinert)
medieproduksjon
Integrering og kritisk bruk av forskjellige typer innhold og formater
Innhenting og utsending av kravspesifikasjoner og evaluering av disse
Vurdering og kalkulering av utstyr og systemer
Modellering, programmering og planlegging av produksjoner
Bruk av kreative utviklingsmetoder og kundemedvirkning
Modeller for klassisk og tilrettelagt storytelling/dramaturgi
Bruk av evaluerings- og oppfølgingsmodeller
kunne identifisere, planlegge og gjennomføre multimedieproduksjons prosjekter,
arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
kunne finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og
fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og
muntlig.
kunne bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av
bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger der medieproduksjon og
innholdsutvikling inngår.
Generell kompetanse
være bevisst medieprodusentens og innholdsutviklerens rolle og kjenner til de muligheter dette
kan gi - samt miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger og
evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv.
kunne formidle kunnskap om medieproduksjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og
muntlig, samt på norsk og engelsk (evt alternativt tredjespråk) evner å bidra i samfunnsdebatt for
å synliggjøre denne teknologiens og produksjonsarenaens betydning og konsekvenser i
samfunnet.
ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og
fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig samarbeide.
kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
og bidra til utvikling av god praksis.
Målgruppe
Målgruppen for studiet er primært søkere fra videregående skole med interesse for produksjon,
storytelling, utvikling og bearbeiding av digitale medier. Studiet vil passe både for kreative og
arbeidslystne studenter som ønsker å fokusere på bruk av ulik teknologi, de som har ønske om å utvikle
sin ferdigheter innen produksjon av lyd og video, samt de som vil utvikle sin forståelse for
produksjonssystemer i ulike former for medieproduksjon.
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Studieprogrammet fordrer at studenten har gode norskkunnskaper.
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 bygget opp med en grunnstamme av emner som er obligatorisk for alle studenter. I tillegg
velger studentene i tredje studieår fordypningsområde i et eget fordypningsemne, samt
bacheloroppgaven, som strekker seg over et helt semester. Høgskolen har gode utvekslingsavtaler for
fordypning og dette er tilrettelagt i 5. semester.
Studenten skal fordype seg i produksjon og publisering av lyd, video, tekst og bilder i ulike medier.
Dette skal gjøre at studentene tilegner seg innsikt i produksjonssystemer for video, lyd, papirbårne
medier og webproduksjon på en slik måte at de er i stand til å forstå og delta i en medieproduksjon på
ulike nivåer i en produksjonskjede. For å oppnå en slik innsikt må studentene forstå ulik teori som
beskriver oppbyggingen av de ulike medieelementene, systemene som benyttes og samspillet mellom
ulike medier. Videre må studentene omsette sine teoretiske ferdigheter i praktisk gjennomføring av
ulike type produksjoner.
Som valgemner kan velge emner innen økonomi eller markedsføring. Disse emnene finnes ikke blant
de obligatoriske i studiet, men inneholder temaer som er viktige for å kunne forstå ulike valg som må
gjøres i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en produksjon. De fleste studentene vil gå ut
i jobber som innebærer en prosjekt- eller mellomlederposisjon. Forståelse for bl.a. marked og økonomi
vil da være en forutsetning.
Emnene som inngår i kan i hovedsak deles inn i to hovedkategorier. Dette er emner relatert til
produksjon og emner relatert til publisering.
I kategorien produksjon vil følgende tema være sentrale:
sentrale tekniske og samfunnsmessige aspekter ved moderne informasjonsteknologi sett i
sammenheng med digital publiseringsteknologi
innsikt i produksjon av de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon
kunnskaper om produksjon av medieelementer og de systemer som benyttes innen så vel mindre
som større produksjoner
teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av digitale
nettbaserte produksjoner
Den publiseringsrelaterte delen av studiets emner vil inneholde følgende sentrale tema:
kunnskaper og ferdigheter innen utvikling og publisering av informasjon på web
grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter omkring fremstilling av trykte papirmedier
kunnskaper om farge, bilderepresentasjon og digital, bilderelatert teknologi
menneskelige faktorer og sluttbrukerers behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt
i digitale medier
I tillegg vil studentene bli introdusert for temaer av mer generell karakter, slik som mediekunnskap og
kvalitet i de ulike ledd av produksjonen. Målsettingen med disse emnene er at studentene skal utvikle
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sine evner til å vurdere produksjoner blant annet sett i lys av planleggingsmessige og kvalitetsmessige
aspekter.
Studiets pedagogiske opplegg tar utgangspunkt i ordinære forelesninger. I tillegg baserer studiet seg på
ulike arbeidsformer. Dette kan være praktiske øvinger, prosjektarbeid, teoretiske øvingsoppgaver,
laboratoriearbeid, og skriving av essay. Arbeidsformene kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.
Vurderingsformene gjenspeiler de pedagogiske metodene. De mest benyttede vurderingsformene er
skriftlig eksamen, prosjektarbeider (individuelt eller i gruppe), og essayinnleveringer. I tillegg kan
karaktersettingen også basere seg på muntlige høringer og laboratoriearbeider.
Høgskolen har moderne medie- og publiseringslaboratorier for bredbåndsanvendelse i produksjon og
distribusjon i flere mediekanaler. Disse laboratoriene skal benyttes av studentene i arbeid med
obligatoriske emner, innen fordypningsemner, og det er også en målsetting at studentene på egenhånd
skal ha mulighet til å utforske sin egen kreativitet og utstyrets tekniske muligheter.
Tekniske forutsetninger
Selv om det vil være en fordel at studentene disponerer egen PC/Mac, er dette ingen forutsetning.
Høgskolen stiller maskiner til disposisjon på datalaboratorier med godt arbeidsmiljø.
Studiet inneholder emner som til dels baserer seg på kunnskap om digital teknologi brukt i bearbeiding
og formidling av medier. Det er dog ingen forutsetninger om at studentene har forkunnskaper om
emnene, undervisningen starter på et grunnleggende nivå som gjør at alle skal være i stand til å tilegne
seg det samme grunnlaget.
Sensorordning
Bruken av intern og ekstern sensor varierer fra emne til emne, og detaljert informasjon om
sensorordning finnes i hver enkelt emnebeskrivelse.
Internasjonalisering
Emnene undervises normalt på norsk, men det må påregnes enkelte engelskspråklige forelesninger. Det
er åpnet for at studenter ved Bachelor i medieproduksjon som ønsker et semesters opphold ved en
utenlandsk utdanningsinstitusjon kan gjøre avtale om dette. Primært vil 5. semester tilrettelegges slik at
studentene får innpasset et utenlandsopphold i sin utdanning.
Klar for publisering
Ja
Godkjenning
Studiet ble opprettet av høgskolens styre i sak STY 63/06.
Studieplan ble godkjent av Studienemnda i februar 2013.
Utdanningsnivå
Bachelorgrad
Studiekode ved Samordnet Opptak (SO-kode)
207 264

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

4 / 71

1. studieår Bachelor i medieproduksjon 2014/2015
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

IMT1412

Grunnleggende fotografi

O

IMT1401

Informasjons- og publiseringsteknologi

O

5

IMT1292

Webkoding

O

10

IMT1281

Medievitenskap

O

10

IMT1331

Videoproduksjon

O

10

IMT1301

Digital bildereproduksjon og fargestyring

O

10

IMT1461

Akademisk lesing og skriving for mediefag

O

5

IMT2661

Design av mobile medier

O

S1(H)

S2(V)

S3(H)

S4(V)

S5(H)

S6(V)

5

5

Sum:

30

30

0

0

0

0

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i medieproduksjon 2015/2016
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

IMT2072

Ergonomi i digitale medier

O

10

IMT2501

Medieproduksjon for events

O

10

IMT2621

Video postproduksjon

O

10

SMF1182

Vitenskapelige metoder

O

SMF1183

Kvalitetsledelse

O

5

IMT3532

Digitale medieproduksjonssystemer

O

20

S1(H)

S2(V)

S3(H)

S4(V)

S5(H)

S6(V)

5

Sum:

0

0

30

30

0

0

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i medieproduksjon 2016/2017
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

IMT3472

Fordypningsprosjekt i media

O

10

Valgemne, 10 st.p.

V

10

Valgemne, 10 st.p.

V

10

Valgemne, 10 st.p.

V

Bacheloroppgave

O

S1(H)

IMT3912

S2(V)

S3(H)

S4(V)

S5(H)

S6(V)

10
20
Sum:

0

0

0

0

30

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalt valgemner - Studentene kan søke om å få ta andre valgemner i samråd med
studieprogramleder
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

IMT1101

Typografi

V

10

IMT3541

Veiledet praksis i medie- og informatikkfag

V

10

IMT1112

Fotografihistorie og bildekommunikasjon

V

10

S1(H)

S2(V)

S3(H)

S4(V)

S5(H)

S6(V)
10

(NB: Begrenset antall plasser på IMT1112. Emnet må søkes manuelt, rangering på bakgrunn av karaktersnitt fra BMP).
IMT2591

Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I

V

5

IMT1161

Medierett

V

5

SMF1202

Prosjektstyring

V

5

SMF1261

Merkevarebygging

V

SMF2062

Markedsføring

V
Sum:

5
5
0

0

0

0

10

10

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Valgemner
Andre valgemner kan velges forutsatt godkjenning av studieprogramansvarlig.
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Emneoversikt
IMT1101 Typografi - 2016-2017
Emnekode:
IMT1101
Emnenavn:
Typografi
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomført emne:
Beherske typografisk fagterminologi (norsk og engelsk) og besitte grunnleggende teori- og
praksiskunnskaper om typografisk tegnsetting, orddeling og justering, detaljtypografi,
typografisk skrift, typografisk design (med hovedvekt på bokdesign) og ombrekking.
Kunne bygge maler og formater, og brekke om et dokument ved hjelp av programvareverktøyet
InDesign.
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Emnets temaer:
Typografi er design for lesing
Manuskriptbehandling og tegnsetting
Orddeling og justering
Skriftkunnskap og detaljtypografi
Skrift- og typografihistorie
Skriftgjenkjenning
Bokens grunnstruktur
Artikulasjon og kohesjon
Kodeksbokens bruksegenskaper
Tilgangsstruktur og navigasjon
Emnestruktur kontra artefaktstruktur
Innføring i bruk av InDesign
Bokformat og sjanger
Grafiske formprinsipp
Komposisjon og flatebehandling
Satsspeilkonstruksjon og modulsystem
Sideutforming og ombrekking med tekst og bilde
Kodeksboken som tredimensjonalt objekt: Design av bind og omslag
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Pedagogiske metoder (fritekst):
Gruppeprosjekter, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern 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 kobling:
Ole Lund, PhD
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Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Ole Lund
Læremidler:
Johansen, Eivind Arnstein. 2012. InDesign CS5: Introduksjon. Kurshefte. Gjøvik: Høgskolen i
Gjøvik
Lund, Ole. 1991. Skriftprøver. Utdrag, 28 pp. Oslo: Brødrene Fossum
Rannem, Øyvin. 2005. Typografi og skrift. Oslo: Abstrakt Forlag
Vinje, Finn Erik. 1998. Skriveregler (7. eller nyere utgave; bokmål eller nynorsk). Oslo:
Aschehoug
Forelesninger og tavlenotater
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.
Aktuelle tidsskrift i NTNU i Gjøviks bibliotek:
Baseline, CAP&Design, Codex, Communication Arts, Computer Arts, Computer Arts Projects,
Emigre (opphørt, seks siste utgaver plassert som bok, 741.6), Eye, Grafik, Idea (plassert som
bok, 741.6), Novum, Page, Print, SNDS Magazine, Språknytt, TUG-Boat, Typo-grafische
Monatsblätter, Typo, Typographic, Typography Papers, Visible Language
Aktuelle årbøker i HiGs bibliotek:
Best of news design (tidligere Best of newspaper design, 741.65), Publication Design Annual
(741.6), Typography (686.224), Visuelt (741.6), Årets avissider i Norden (741.65), Årets vakreste
bøker (741.6)
Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:
686.22– (typografisk skrift, typografi, boktypografi), 741.6– (grafisk design), 808.02–
(manuskript-behandling, tegnsetting, redigerings-teknikk)
Aktuell støttelitteratur:
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Adobe Type Library: Reference book (2004; eller nyere utgaver). Berkeley: Adobe Press /
Peachpit Press
de Bartolo, Carolina with Erik Spiekermann (2011). Explorations in typography / mastering the
art of fine typesetting: A visual textbook for intermediate to advanced typography. San Anselmo,
CA: 101 Editions
Beier, Sofie (2012). Reading letters: Designing for legibility. Amsterdam: BIS Publishers
Birdsall, Derek (2004). Notes on book design. New Haven & London: Yale University Press
Birkvig, Henrik (2007). Birkvigs typografiske mosaik. København: Forlaget Grafisk Litteratur
Bringhurst, Robert (2004). The elements of typographic style. Version 3.0. Vancouver: Hartley &
Marks
FontBook [iPad-app fra iTunes Store]
French, Nigel (2010). InDesign type: Professional typography with Adobe InDesign. Second
edition. Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
Hellmark, Christer (1997). Bokstaven, ordet, teksten: Handbok i grafisk formgivning. Stockholm:
Ordfront
Hochuli, Jost and Robin Kinross (1996). Designing books: Practice and theory. London: Hyphen
Press
I love typography [http://ilovetypography.com]
de Jong, Stephanie & Ralf (2008). Schriftwechsel: Schrift sehen, versthen, wählen und
vermitteln. Mainz: Verlag Hermann Schmidt
Kvern, Olav Martin, David Blatner og Bob Bringhurst (2010). Real world Adobe InDesign CS5.
Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
Pohlen, Joep (2011). Letter fountain: The anatomy of type. Hong Kong: Taschen
Powell, Gabriel (2008). Instant InDesign: Designing templates for fast and efficient page layout.
Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
Samara, Timothy (2002). Making and breaking the grid. Gloucester, Mass.: Rockport
Spencer, Herbert (1969). The visible word [:problems of legibility]. Second edition. London:
Lund Humphries
Typografi.no [www.typografi.no]
Willberg, Hans Peter (1994). Handbuch der Einbandgestaltung. Mainz: Verlag Hermann
Schmidt
Willberg, Hans Peter & Friedrich Forssman (1997). Lesetypographie. Mainz: Verlag Hermann
Schmidt
Williams, Jim (2012).Type matters! London og New York: Merrell

Klar for publisering:
Ja
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IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag 2016-2017
Emnekode:
IMT3541
Emnenavn:
Veiledet praksis i medie- og informatikkfag
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Vår
Varighet (fritekst):
Emnet tilbys som valgemne i både høst- og vårsemesteret.
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
For at studenten skal kunne velge emnet, forutsettes det at 90 studiepoeng fra 1. og 2. studieår er
fullført og bestått.
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal selv bidra til å finne relevant utplasseringsplass i en bedrift (som har produksjon
relevant til det studiet de følger) og skal i løpet av utplasseringstiden være i stand til å gjennomføre
oppgaver som blir pålagt dem av bedriften. Ved å delta i bedriftens produksjon skal studentene
videreutvikle eksisterende kunnskap og oppnå ny kompetanse. De skal omsette i praksis de teoretiske
kunnskaper som er ervervet gjennom de to første årene av studiet. Studentene skal være i stand til å
gjøre rede for hvordan gjennomføring av sine enkelte oppgaver henger sammen med helheten i en
produksjon. Videre skal studentene være i stand til å gjøre en analyse av arbeidsflyten i bedriften.
Emnets temaer:
Emnet innebærer at studenten er utplassert i bedrift 12-15 timer pr. uke i inn til 15 uker. I løpet av
denne tiden skal studentene delta i produksjon, allsidig benytte teoretiske kunnskaper og sette seg inn i
bedriftens produksjon, vurdere verktøy som benyttes i produksjonen, gjøre seg kjent med bedriftens
organisasjon, samt kartlegge bedriftens arbeidsflyt og rutiner.
Pedagogiske metoder:
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Veiledning
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Studenten er utplassert i bedrift og er tildelt veileder fra HiG. Både underveis og ved praksisens slutt,
sender studenten skriftlige rapporter med den hensikt å vise i hvilken grad læringsutbyttet er oppnådd.
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Vurderingsformer:
Studenten vurderes på bakgrunn av innleverte statusrapporter, sluttrapport og bedriftens vurdering av
studentens arbeidsinnsats.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
En intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Nei
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
1-2 statusrapporter, 1 sluttrapport, minimum 180 timer arbeid i bedrift.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Terje Stafseng
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Terje Stafseng
Supplerende opplysninger:
Kun valgemne.
Studenten vil ha hovedansvar for å opprette kontakt med en bedrift der praksis kan gjennomføres.
Emneansvarlig har ansvar for å godkjenne bedriften som aktuelt praksissted, og å formalisere avtale
med bedriften.
Klar for publisering:
Ja
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IMT1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjon - 2016-2017
Emnekode:
IMT1112
Emnenavn:
Fotografihistorie og bildekommunikasjon
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Emnet skal gi studenten kunnskaper om generell fotohistorie, fotografiets reproduksjonstekniske
historie og fotografiets rolle i moderne grafisk design. Emnet er også fortolkningsorientert - der
studentene skal gjøre seg kjent med kritisk teori som problematiserer det publiserte/masseproduserte
fotografiets egenskaper som kommunikativt medium. Emnet fokuserer også på praktisk-instrumentell
bildekommunikasjon i designsammenheng.
Etter fullført emne skal studenten:
Kunne gjøre rede for hovedtrekkene i norsk og internasjonal fotohistorie herunder fotografiets
rolle som kommunikativt medium
Kjenne hovedtrekkene i de masseproduserte bildenes historie herunder deres
reproduksjonshistorie
Ha tilegnet seg analyttiske redskaper til å kunne analysere bilder samt diskutere deres relasjoner
til visuelle tradisjoner, reproduksjonstekniske, profesjonshistoriske og samfunnsmessige forhold
Kunne diskutere fotografiets rolle i moderne grafisk design
Studenten vil gjennom prosessorientert skriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på
inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige
formuleringsevne, sin evne til innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin
evne til etterettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.
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Emnets temaer:
Nasjonal og internasjonal fotografihistorie
Fotografiteknologiens historie
Fotografiets reproduksjonstekniske historie
Det masseproduserte bildet
Mellomkrigstidens fotomontasje og «typofoto» og deres betydning for utviklingen av moderne grafisk
design
Fotografiet som kommunikativt og retorisk medium
Fotografiets status som et representerende medium
Fotografiets status og muligheter i den «digitale tidsalder»
Praktisk-instrumentell bildekommunikasjon
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Pedagogiske metoder (fritekst):
Skriving av to essay, med formativ underveisevaluering.
Vurderingsformer:
Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurderingsformer:
Del 1: To essay (teller 60%)
Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
Både del 1 og del 2 må bestås.
Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som sensur av eksamen.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensur
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av
emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
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Emneansvarlig kobling:
Roger Erlandsen
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis II Roger Erlandsen
Læremidler:
Bøker:
Bergström, Bo (2000). Bild & budskap: Ett triangeldrama om bildkommunikasjon . Stockholm:
Carlsson Bokförlag
Erlandsen, Roger (2000). Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!: Om fotografiens første hundre år i
Norge: 1839–1940. Våle: Forlaget Inter-View, i samarbeid med Norges fotografforbund
Wells, Liz (ed.) (2004). Photography: A critical introduction. Third ed. (eller nyere utgaver).
London: Routledge
Annet:
Annen litteratur/artikler/notater
Supplerende opplysninger:
Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller for maksimum 25 studenter.
Aktuelle tidsskrift i NTNU i Gjøviks bibliotek:
Aperture, Ekfrase, Fotografi, History of Photography, Photography and Culture, Visual
Communication
Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:
070.49, 760–, 770–, 771–, 773–, 778–, 779–, 302.222, 346.048
Aktuell støttelitteratur:
Benson, Richard (2008). The printed picture. New York: The Museum of Modern Art
Evans, Harold (1978). Pictures on a page. London: Heinemann
Fotografia publica: Photography in print 1919–1939. (c 2000). [Madrid]: Aldeasa / Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Hassner, Rune (1977). Bilder för miljoner. [Stockholm]: Sveriges Radio / Rabén & Sjögren
Klar for publisering:
Ja
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IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I 2016-2017
Emnekode:
IMT2591
Emnenavn:
Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
"Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) er tre emner som er koblet sammen med hverandre.
Studentene kan jobbe med praktiske utviklingsprosjekter gjennomgående over flere av emnene. Noe av
læringslitteraturen vil være overlappende. Og alle tre emnene har til felles at de trekker inn kunnskap
fra alle andre emner studentene har i sitt studieløp, særlig med tanke på å øve seg i å velge riktig
kunnskap i forhold til aktuell problemstilling. Samtidig har disse tre emnene hvert sitt tydelige særpreg,
der det første gir oversikt over mediebransjen, det andre spisser seg mot innovasjon og medias rolle i
samfunnet, mens det tredje emnet retter seg inn mot prosjekter som blir en øvelse før
bacheloroppgaven.
Forventet læringsutbytte:
Kandidaten vil etter gjennomført emne ha utviklet kunnskaper om innovasjonsprosesser og
forretningsmodeller.
Kandidaten skal omsette teori om prosjektledelse til praktisk erfaring innenfor så vel
prosjektgjennomføring som forretnings- og produktutvikling.
Kandidaten skal etter gjennomgått emne kunne 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:
Mediebedrifter som økonomiske enheter
Innovasjon og nyskaping
Praktisk markedsanalyse
Utvikling av forretningsplan
Produkt- og tjenesteutvikling
Utviklingsoppgaver som studentene jobber med i "Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III)
kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler,
implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger,
brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosjektveiledninger og/eller formativ
veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger.
Selvstudier av oppgitt faglitteratur er også vesentlig, samt skriving av fagtekst tilknyttet
semesteroppgave og refleksjonsnotat.
Vurderingsformer:
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Vurdering består av to deleksamener:
Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en innovasjonsstudie produsert i grupper på 2-3 studenter.
Obligatorisk muntlig fremføring og innlevering av skriftlig rapport. Det gis en felles gruppevurdering
av oppgaven (70%).
Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som omhandler både prosjektledelse og
innovasjon (30%).
Begge deler må være bestått.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor
Skriftlig eksamen vurderes av intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter
avtale med emneansvarlig).
Tillatte hjelpemidler:
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Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor II Geir Engen
Læremidler:
Litteratur oppgis ved kursstart, og inkluderer blant annet:
Küng-Shankleman, Lucy (2008), Strategic management in the media : from theory to practice
Krokan, Arne (2013), Nettverksøkonomi : digitale tjenester og sosiale mediers økonomi
Schwebs, Ture og Helge Østbye (2007/2013), Media i samfunnet
IRM: Det norske reklamemarkedet. (Distribueres av kursansvarlig.)
Klar for publisering:
Ja
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IMT1161 Medierett - 2016-2017
Emnekode:
IMT1161
Emnenavn:
Medierett
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap : Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale reglene som regulerer
beskyttelse og bruk av åndsverk. I tillegg skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om enkelte
andre immaterielle rettigheter, særlig om bruk og beskyttelse av design.
Ferdigheter : Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse for å kunne løse enkle, praktiske
problemstillinger knyttet opp mot åndsverklovgivningen og designloven
Generell kompetanse : Studentene skal oppøves til en kritisk og reflekterende holdning, slik at de kan
gjenkjenne juridiske, og særlig rettighetsbaserte problemstillinger
Emnets temaer:
Dette er en innføring i de mest sentrale rettsreglene innenfor opphavsrett og andre rettigheter. Det
omfatter både analog og digital bruk av verk. Både lånereglene og adgangen til å inngå avtaler og
lisensiering omfattes. Andre rettigheter vil blant annet være regler som gjelder utøvende kunstnere,
produsenter, katalogreglene m.m. I tillegg omfattes personvernreglene i åndsverkloven. Også reglene
knyttet til design inngår. Dette omfatter både hvordan design erverves og saksbehandlingsreglene som
knytter seg til Patentstyrets behandling. I tillegg gjennomgås hvordan man skal finne frem til
rettsreglene og hvordan disse skal tolkes
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning
Vurderingsformer:
Annet

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

19 / 71

Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
Case skrevet under veiledning (teller 40%).
Hver av delene må bestås separat.
Casen kan studenten levere inn og få veiledning på før endelig versjon leveres, men dette er frivillig.
Det blir også veiledet i plenum.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern og intern sensor..
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på hjemmeeksamen i august.
Case må taes på nytt neste gang emnet kjøres.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
En obligatorisk innlevering.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Anne Oline Haugen
Emneansvarlig:
Førstelektor II Anne Oline Haugen
Læremidler:
Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. Oslo: Universitetsforlaget
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Supplerende opplysninger:
Fronter vil være informasjonskanal. Forelesningene vil finne sted på 5 samlinger.
Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:
Complex (oppstilt som monografier), International Journal of Law and Information Technology,
NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:
306.4, 341.758, 343.099, 346.048
Aktuell støttelitteratur:
Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik (2006). Designrett: En innføring. Oslo: Cappelen
Akademisk Forlag
Kobuss, Joachim; Alexander Bretz and Arian Hassani (2012). Become a successful designer:
Protect and manage your design rights internationally . Basel: Birkhäuser
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1161
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SMF1202 Prosjektstyring - 2016-2017
Emnekode:
SMF1202
Emnenavn:
Prosjektstyring
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
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 planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- Ha en generell kompetanse til å bruke teknikker for styring av prosjekter
Emnets temaer:
Prosjektmodeller
begreper og type prosjekter
Etablering og organisering
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 for kontroll og oppfølging
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang 2018
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt skriftlig eksamen i august.
Tillatte hjelpemidler:
D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Ett case (gruppearbeid) må godkjennes for å ta eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig kobling:
Per Jacobsen
Emneansvarlig:
Universitetslektor Per Jacobsen
Læremidler:
Oppgis ved emnestart
Erstatter:
SMF1201
Supplerende opplysninger:
Overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.
Klar for publisering:
Ja
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SMF1261 Merkevarebygging - 2016-2017
Emnekode:
SMF1261
Emnenavn:
Merkevarebygging
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
* Kjenne til merkevarebygging i et historisk perspektiv
* God kunnskap om sentrale teorier for strategisk utvikling og ledelse av merkevarer
* Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i samfunnet i dag
* Gjøre rede for relasjonen mellom merkevareledelse og bærekraftig bedriftsutvikling
* Kjenne til oppdatert forskning innenfor fagfeltet
Ferdigheter:
* Kunne anvende sentrale teorier innen strategisk merkevarebygging i bedrifter
* Kunne vurdere perspektiver og ta beslutninger i tråd med bærekraftig bedriftsutvikling
* Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap
Generell kompetanse:
* kunne forstå, formidle og diskutere sentrale teorier innen merkevarebygging
* kunne forstå, formidle og diskutere dilemmaer relatert til merkevarebygging og bærekraft
* kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon (dette gjelder kun for studenter i
Bachelor i økonomi og ledelse)
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Emnets temaer:
* Introduksjon til merkevarebygging
* Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter
* Merkets posisjon hos kunder og marked
* Merkekjennskap
* Merkeassosiasjoner
* Merkeevaluering
* Relasjonelle aspekter ved merkevarer
* Merkeposisjonering
* Merkeelementer
* Vekststrategier for merker
* Styring av merkeportefølje
* Kommunikasjon av merkevarer
* Merkesamarbeid
* Bærekraft og merkevareledelse
Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesninger, gruppearbeid, obligatorisk oppgave, oppgaveløsning og veiledning.
Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 5. år, neste gang våren 2017.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt eksamen i august
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved utsatt eksamen
Tillatte hjelpemidler:
D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav som skal løses i grupper. Omfang opplyses ved utlevering.
Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
I tillegg:
Studenter på Bachelor i økonomi og ledelse skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers
innovasjons- og kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid. Gruppearbeidet krever obligatorisk
frammøte.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
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Emneansvarlig kobling:
Anne Grethe Syversen
Emneansvarlig:
Høgskolelektor/Assistant professor 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.
Vitenskapelige artikler eller kompendium blir oppgitt ved kursstart.
Anbefalt litteratur:
Bjerke, Rune og Nicholas Ind (2007). Organisasjonsdrevet merkevarebygging.Oslo: Cappelen
Akademisk
Ind, Nicholas, Fuller, Clare og Charles Trevail (2012) Det samskapte merket. Oslo: Cappelen
Akademisk
Supplerende opplysninger:
Ved søknad om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre
institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne
medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.
Klar for publisering:
Ja
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SMF2062 Markedsføring - 2016-2017
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
- E-markedsføring
- Markedsføring og etiske problemstillinger
- Markedsføring og bærekraft
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, 12 timer
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor. Ekstern sensor neste gang i 2020.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Eksamen må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
2 cases må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig kobling:
Per Øveraasen Halmrast
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Per Ø. Halmrast
Læremidler:
Markedsføringsledelse, Philip Kotler, Gyldendal Norsk Forlag AS 2005, ISBN: 978-82-05-31582-2
Klar for publisering:
Ja
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IMT1412 Grunnleggende fotografi - 2014-2015
Emnekode:
IMT1412
Emnenavn:
Grunnleggende fotografi
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
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Forventet læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studenten kunne bidra aktivt i sammenhenger der man trenger å få tatt eller
vurdert fotografiske bilder. Studenten skal kunne sette seg inn i egenskapene ved ukjent kamerautstyr
og optikk, velge hensiktsmessig utstyr til ulike fotografiske situasjoner og ta bilder som oppfyller
klassiske kvalitetskriterier, både ved hjelp av enkel kunstig og naturlig belysning. Videre skal
studenten kunne nok om grunnleggende bilderedigering til å kunne klargjøre et bilde for publisering.
Kunnskap
-Grunnleggende kunnskap om hovedtrekk i fotohistorien
-Grunnleggende premisser og teori for å skape et klassisk fotografi
-Kameraets og optikkens grunnleggende oppbygging og virkemåte
-Grunnleggende 3-punkts lyssetting av portretter
-Klassiske og grunnleggende kvalitetskriterier for bedømmelse av portrettfotografier
-Klassiske og grunnleggende kvalitetskriterier for bedømmelse av fotografier av gjenstander
-Grunnleggende prinsipper for komprimering og arkivering av bilder
-Sentrale lover og regler som er relevant for en fotograf
Ferdigheter
-Kunne bruke et digitalt speilreflekskamera og ulike linser for å ta gode bilder i henhold til klassiske
kvalitetskriterier
-Kunne grunnleggende prinsipper og teknikk for å ta portrettbilder
-Kunne grunnleggende prinsipper og teknikk for å ta bilder av gjenstander
-Kunne bruke moderne programvare for å gjøre grunnleggende bildebehandling av komprimerte bilder
og bilder i råformat
-Kunne klargjøre et fotografi for publisering og arkivering
Generell kompetanse
-Evne til å identifisere og fange et godt motiv
-Evne til å vurdere behovet for bilder i spesifikke sammenhenger
Emnet vil ha fokus på konvensjonelle metoder og kvalietskritier innen fotografi, men med bruk av
moderne utstyr. Emnet vil ikke inneholde opplæring i bruk av moderne avanserte
fotomanipulasjonsmetoder og -programvare.
Emnets temaer:
-Fotografiet opp gjennom historien
-Bedømming av bilder etter klassiske kvalitetskriterier
-Eksponeringskontroll i moderne kameraer
-Kamerautrustning og optikk
-Grunnleggende lyssetting av portretter
-Grunnleggende lyssetting av gjenstander
-Digitale redskaper for grunnleggende bearbeiding og justering av bilder
-Komprimering, distribusjon og arkivering av digitale bilder
-Sentral juss i tilknytning til fotografi
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Refleksjon
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Fotografering av portretter og gjenstander vil skje i to av skolens studio. Studentene oppfordres til å
benytte utstyr de måtte ha selv, som et tillegg til eller istedet for skolens utstyr.
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
Mappevurdering av minst 3 innleverte arbeider (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Emnet sensureres av en intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Neste ordinære eksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Kjell Are Refsvik
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Kjell Are Refsvik
Læremidler:
-"Digital Fotografi i Praksis" av Magnar Fjørtoft (4. utgave, Abrakadabra forlag).
-Artikler fra internett
I tillegg kommer valgfri støttelitteratur på biblioteket som vil bli nærmere spesifisert i fronterrommet i
løpet av sommeren.
Klar for publisering:
Ja
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IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi - 2014-2015
Emnekode:
IMT1401
Emnenavn:
Informasjons- og publiseringsteknologi
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Høst
Varighet (fritekst):
Første halvdel av semesteret.
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studentene ha grunnleggende oversikt over høgskolens informasjonssystemer
og hvordan de kan benytte seg av disse i studiene. De skal også ha opparbeidet kunnskap og ferdigheter
om filformater og programvare for å manipulere og flytte filer.
Kunnskap
Kandidaten kan oppsummere den historiske utviklingen innenfor fagfeltet
Kandidaten kan beskrive en datamaskins oppbygging og virkemåte
Kandidaten kan anvende høgskolen informasjonssystemer og infrastruktur
Kandidaten kan anvende og forklare ulike protokoller for overføring av data og i hvilke
sammenhenger de brukes
Ferdigheter
Kandidaten skal mestre å levere data inn i og hente data ut av relevante informasjonssystemer
ved høgskolen ved hjelp av relevant programvare
Kandidaten skal beherske bruk av skolens trådbaserte og trådløse datanettverk og infrastruktur
Kandidaten kan fremstille data i ulike formater og transkode filbaserte data til andre formater
Kandidaten kan behandle egne data på en slik måte at de er sikret mot innsyn og misbruk
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
Kandidaten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon
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Emnets temaer:
Historie
Datasystemers oppbygning og virkemåte
Operativsystemer, programvare og data
Datakommunikasjon og protokoller
Filformater for lagring og utveksling av data
Informasjonssikkerhet
Tjenester på nettet til høgskolen
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av faglærer, ekstern sensor hvert fjerde år, neste gang i 2015
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på eksamen
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Tre av fem labøvelser skal være godkjent
Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende
gruppearbeid.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Øivind Kolloen
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Øivind Kolloen
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Læremidler:
Computers Are Your Future, Introductory, 12/E, Cathy LaBerta, ISBN-13: 9780132545181,
Prentice Hall
Forelesningsnotater
Dokumentasjon for relevant programvare
Erstatter:
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi, eksamen i dette emnet tilsvarer eksamen i IMT1041.
Klar for publisering:
Ja
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IMT1292 Webkoding - 2014-2015
Emnekode:
IMT1292
Emnenavn:
Webkoding
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Engelsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper
Etter gjennomført emne skal studenten
ha en grunnleggende oversikt over de viktigste webteknologiene og grunnprinsippene i webens
struktur
ha god kjennskap til de viktigste webstandardene (html og css) og forstå grunnprinsippene for
god webkoding, som å skille koding av struktur og utseende
ha grunnleggende innsikt i hvordan webskripting (f.eks. javascript) kan brukes til å gi mer
dynamisk funksjonalitet i websider
kjenne til noen grunnprinsipper for brukervennlig utforming av websider
Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten
kunne planlegge et nettsteds struktur og visuelle utseende, for så å implementere dette i valid og
hensiktsmessig web-kode
kunne bruke hensiktsmessige verktøy for webdesign
Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten ha utviklet sin kompetanse på områdene
• problemløsning
• analytisk tenkning
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Emnets temaer:
webens struktur (www)
html
css
enkel javascript
enkel php
grunnleggende om brukervennlighet og informasjonsarkitektur
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Vurderingsformer:
Mappe basert på 4 oppgaveinnleveringer gjennom emnet, som samles i en mappe til slutt. Det blir gitt
tilbakemelding fra en veileder på innleveringene underveis, mens karakter settes på den endelige
mappen. Alle de 4 innleveringene må inngå for at mappen blir vurdert.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern sensur
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Seksjonsleder Terje Stafseng, faglærer: Gerardo de la Riva
Læremidler:
Terry Felke-Morris (2013), Basics of Web Design : HTML5 & CSS3 , Pearson/Addison-Wesley. NB:
SECOND EDITION (2013)! ISBN: 978-0133128918
http://webdevbasics.net/
Klar for publisering:
Ja
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IMT1281 Medievitenskap - 2014-2015
Emnekode:
IMT1281
Emnenavn:
Medievitenskap
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studenten kan redegjøre for sentrale samfunnsmessige, teknologiske og innholdsmessige trekk i
medieutviklingen. Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i mediene, og
demonstrere en kritisk og reflektert innsikt i sentrale teorier og begreper knyttet til moderne
informasjonsteknologi og digitale medier.
Studentene skal ha opparbeidet breddekunnskap om 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 samfunnet. De skal 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 og beherske akademisk skriving.
Emnets temaer:
Mediehistorie
Medienes rolle i samfunnet
Mediepolitikk
Publikumsdeltakelse og sosiale medier.
Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
Kommunikasjonsmodeller
Tegn, koder og tolkning
Fortellinger og narratologi
Vitenskapelige metoder
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Refleksjon
Vurderingsformer:
Annet
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Vurderingsformer:
Individuell semesteroppgave.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
En intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Semesteroppgave må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Levert og godkjent to definerte milepæler relatert til semesteroppgaven.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Terje Stafseng
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Terje Stafseng
Læremidler:
(vil bli revidert innen studiestart)
Artikler og bokkapitler
Orgeret, KristinSkare (red.) (2012) Norske Medier – journalistikk, politikk og kultur, Cappelen
Damm Høyskoleforlaget.
Østbye H, Helland K, Knapskog K, Hillesund T (2007) Metodebok for mediefag, Fagbokforlaget
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1281
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IMT1331 Videoproduksjon - 2014-2015
Emnekode:
IMT1331
Emnenavn:
Videoproduksjon
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.
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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
I arbeidet med emnets temaer vil studenter i medieledelse få egne grunnleggende forelesninger,
pensum og oppgaver knyttet til planleggings- og ledelsesdimensjonen av et videoproduksjonsprosjekt.
Det vil bli forventet at disse studentene erverver kunnskap om de tekniske aspektene av
videoproduksjon gjennom pensum, men det vil ikke bli knyttet ferdighetsmål i opptaks- og
redigeringstekniske temaer til denne gruppen studentene.
På samme vis vil de øvrige studentene gjennom workshops og studentveiledning få egne
grunnleggende opplæring i bruk av kamera, lyd, lys, redigering, komprimering og distribusjon i
tilknytning til et videoproduksjonsprosjekt. Det vil bli forventet at disse studentene erverver kunnskap
om planlegging og ledelse gjennom pensum, men det vil ikke bli knyttet ferdighetsmål i disse temaene
til denne gruppen studenter.
Pedagogiske metoder:
Gruppearbeid
Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesninger med etterfølgende workshops og selvstendig gruppearbeid og veiledning.
Vurderingsformer:
Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Muntlig eksamen (teller 60%)
Mappeprosjekt (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Muntlig eksamen: sensureres av to interne sensorer
Mappe: sensureres av én sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ingen kontinuasjon
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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 kobling:
Kjell Are Refsvik
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
Læremidler i produksjonsplanlegging og ledelse vil bli gjort kjent før studiestart.
Supplerende opplysninger:
På bakgrunn av ressurshensyn er emnet kun tilgjengelig for følgende studieprogram:
Bachelor i medieproduksjon
Årsstudium i medieproduksjon
Bachelor i medieledelse
Årsstudium i medieledelse
NB: På grunn av gruppearbeid og praktiske produksjons-workshops som starter opp tidlig i emnet, er
siste frist for å melde seg opp til dette emnet 5. januar.
Prosjektarbeid i grupper begynner rett etter undervisningstart. Det kreves aktiv deltakelse fra start i
gruppearbeidet. Studentene deles inn i grupper av emneansvarlig og samler seg, velger en gruppeleder
og en vararepresentant og skriver en gruppekontrakt som regulerer deltakelse i gruppearbeidene. Hver
av gruppemedlemmene signerer denne og kontrakten godkjennes av emneansvarlig. Brytes
retningslinjene i kontrakten av én gruppedeltaker, innstiller gruppen på eksklusjon av medlemmet.
Emneansvarlig tar den endelige avgjørelsen om gruppen får ekskludere et medlem. Ekskluderte
medlemmer uten ett eller flere godkjente arbeidskrav, vil ikke bli oppmeldt til eksamen. Emnelærer
baserer utfallet på en skjønnsmessig vurdering av årsakene til eksklusjonen, etter at begge parter har
avgitt skriftlige redegjørelser.
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Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/emnesider/imt1331
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IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring - 2014-2015
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 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 prosesskontroll
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
© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

43 / 71

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 kobling:
Peter Nussbaum
Emneansvarlig:
Associate professor Peter Nussbaum
Læremidler:
Ashe, Tom P. (2014) Color Management & Quality Output, Working with Color from Camera to
Display to Print, Focal Press UK
Sharma, Abhay (2004) Understanding color management, New York: Thompson
Forelsesningsnotater
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/fb/courses/imt1301

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

44 / 71

IMT1461 Akademisk lesing og skriving for mediefag - 2014-2015
Emnekode:
IMT1461
Emnenavn:
Akademisk lesing og skriving for mediefag
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Varighet (fritekst):
1. gangs undervisning våren 2015.
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
IMT1281 Medievitenskap
Forventet læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og
rapportering. Kritisk og analytisk tenking er sentralt i akademisk lesing og skriving, studententen
bevisstgjøres på dette samt får en innføring akademiske teksters kjennetegn og egenskaper.
Studenten skal kunne gjennkjenne og forstå gjennomføringen av faser i et vitenskapelig arbeid
(teori-bygging, formulering av forskningsspørsmål, foreta relevante metodevalg, analyse og drøfting).
Studenten skal kunne rapportere i henhold til vitenskapelige/akademiske normer, og bruke verktøy som
assisterer med formattering av rapporten.
Emnets temaer:
• Vitenskapsteori
• Valg og vurdering i forskningsprosessen
• Etisk kildebruk
• Introduksjon til ulike metoder (kvalitativ og kvantitativ)
• Akademisk skriving og rapportering
Pedagogiske metoder:
Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Annet
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
• Teoretisk 3 timers skriftlig eksamen (teller 50%)
• Individuell semesteroppgave (teller 50%)
• Begge deler må være bestått
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
En intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Emil Bakke
Læremidler:
Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving - en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.
Østbye, H., Helland, K., Knapskog, K., Larsen, L. O., & Moe, H. (2013). Metodebok for mediefag (4th
ed.). Bergen: Fagbokforlaget.
Klar for publisering:
Ja
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IMT2661 Design av mobile medier - 2014-2015
Emnekode:
IMT2661
Emnenavn:
Design av mobile medier
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Engelsk
Forutsetter bestått:
IMT1292 Webdesign/Webkoding
Forventet læringsutbytte:
Se engelsk versjon.
Emnets temaer:
Se engelsk versjon.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Pedagogiske metoder (fritekst):
Se engelsk versjon.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Se engelsk versjon.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Se engelsk versjon.
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Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Se engelsk versjon.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Se engelsk versjon.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Emil Bakke
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Emil Bakke
Læremidler:
Se engelsk versjon.
Supplerende opplysninger:
Se engelsk versjon.
Klar for publisering:
Ja
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IMT2072 Ergonomi i digitale medier - 2015-2016
Emnekode:
IMT2072
Emnenavn:
Ergonomi i digitale medier
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
Studenten skal kunne gjøre rede for ulike prinsipper og metoder for å skape god brukskvalitet i
interaktive systemer.
Studenten skal ha kunnskaper om ulike metoder for å evaluere brukskvaliteten av løsninger.
Studenten skal ha kunnskaper om kognitive begrensninger og menneskelige faktorer i en
brukskvalitetskontekst.
Studenten skal kunne anvende og sette pris på universell utforming som en del av
utviklingsprosjekter.
Ferdighet:
Studenten skal kunne benytte kunnskap om scenarie- og personasbaserte metoder i prosjekt- og
utviklingssammenheng.
Studenten kan vurdere brukskvalitet med grunnlag i brukskvalitetsheuristikker.
Studenten kan delta i gjennomføringen av forskjellige former for brukskvalitetsevaluering som
innebærer å innhente tilbakemeldinger fra sluttbrukere.
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Emnets temaer:
Menneskesentrert teknologi
Brukervennlighetsprinsipper
Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
Informasjonsstruktur og navigasjon
Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
Brukermedvirkning
Scenarieteknikk
Rapid prototyping
Formativ-iterativ brukertesting
Heuristisk evaluering og ekspertevaluering
Universell utforming
Pedagogiske metoder:
Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Prosjektrapport (teller 40%)
Hver av delene må bestås
Prosjektrapport leveres digitalt.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern og intern sensor sensurerer alle skriftlige eksamener.
Intern sensor sensurerer prosjektarbeid.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste
ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
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Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Obligatoriske arbeidskrav:
Ett essay må leveres og godkjennes av emnelærer.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Eivind Arnstein Johansen
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Eivind Arnstein Johansen
Læremidler:
Cooper, Alan (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design (4'th edition).
Indianapolis: Wiley
Norman, Donald A. ([1988] 2013). The design of everyday things. Revised and expanded
edition. New York: Basic Book
Supplerende opplysninger:
Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:
ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Behaviour & Information Technology,
IEEE Transactions on Professional Communication, Information Design Journal, Interacting
with Computers, Interactions, International Journal of Human-Computer Interaction,
International Journal of Human-Computer Studies, Journal of Educational Multimedia and
Hypermedia, New Review of Hypermedia and Multimedia, Technical Communication, Visible
Language, Wired
Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:
004.019, 006.7, 006.7019, 620.8, 745.–
Aktuell støttelitteratur:
Benyon, David (2010): Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI and
interaction design. Second edition. Harlow: Addison-Wesley
Cooper, Alan m.fl. (2014). About face: The essentials of interaction design. Indianapolis: Wiley
Krug, Steve (2006). Don’t make me think. Berkeley: New Riders
Lidwell, William, m.fl. (2010). Universal principles of design. Beverly: Rockport
Moggridge, Bill (2007). Designing interactions. Cambridge, Mass. og London: MIT Press
Saffer, Dan (2010). Designing for interaction: Creating innovative applications and devices.
Second edition. Berkeley: New Riders
Sundström, Tommy (2005). Användbarhetsboken. Lund: Studentlitteratur
Hartson, Rex og Pardha Pyla (2012). The UX Book: Process and guidelines for ensuring a
quality user experience. Morgan Kaufmann
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Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/md/emnesider/imt2072
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IMT2501 Medieproduksjon for events - 2015-2016
Emnekode:
IMT2501
Emnenavn:
Medieproduksjon for events
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
IMT1331 Videoproduksjon/Digital medieproduksjon og storytelling
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper
Etter gjennomført emne vil studentene ha kunnskap om arbeidsprosesser og teknologi som står sentralt
i produksjon og formidling av et live event som er produsert og distribuert via internett. Kunnskapen
inkluderer evnen til å kalkulere og planlegge et slikt event. Studentene skal som en del av prosjektene i
emnet også arbeide med distribusjon av innholdet til moderne smarttelefoner vha etablerte standarder
og sosiale kanaler.
Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studentene kunne initiere, planlegge og gjennomføre en produksjon som
formidler levende bilder og lyd fra et arrangement ut på nettet distribusjon i sanntid, supplert av
innhold fra sosiale tjenester på Internett
Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene kunne identifisere utfordringer i, og kunne finne løsninger i
situasjoner der sanntids formidling av digitalisert innhold står sentralt.
Emnets temaer:
Audio- og video teknologier og systemer med fokus på:
Lydsystemer for live events
Flerkamera videoproduksjon under live events
Systemer og standarder for streaming av lyd og video
Systemer for lagring og publisering av lyd og video
Overvåking av signaler i en live produksjonssetting
Produksjonsplanlegging, kalkulasjon, avvikling og ledelse
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Pedagogiske metoder:
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Emnet innebærer en praktisk større produksjon med hele klassen av et live event i samarbeide med en
ekstern oppdragsgiver samt en individuell skriftlig refleksjonsoppgave. I forkant gjennomføres
øvingsoppgaver i form av en kortere flerkamera liveinnspilling og publisering, eksempelvis en konsert
e.l.
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen (40%)
Vurdering av prosjektrapport (60%)
Begge deler må være bestått.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern på skriftlig eksamen og to interne sensorer på prosjektvurderingen.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen. Prosjekt må tas ved neste ordinære
avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Kjell Are Refsvik
Læremidler:
Matthews, Doug (2008) Special Event Production – the Process, Elsevier
Erstatter:
IMT2481 Digitale produksjonssystemer I
Klar for publisering:
Ja
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IMT2621 Video postproduksjon - 2015-2016
Emnekode:
IMT2621
Emnenavn:
Video postproduksjon
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
IMT1331 Digital videoproduksjon
Anbefalt forkunnskap:
IMT1412 Grunnleggende fotografi og IMT1331 Digital videoproduksjon.
Forventet læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om teknikker for video postproduksjon i
programmet Adobe After Effects. Studenten skal være i stand til å skape grunnleggende naturtro
effekter, bruke green-screen materiale til keying, legge på teksteffekter og overganger, samt utføre
fargekorrigering. Studenten behersker bruk av ulike verktøy og plug-ins som benyttes til ferdigstilling
av prosjekter.
Emnets temaer:
Relevant teori
Compositing
Motion graphics
Teksteffekter og overganger (3D tekst og shapes)
Fargekorrigering og keying med green-screen
Arbeidsmetode i relevant programvare
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning
Annet
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning. Praktiske
øvinger danner grunnlag for nødvendig kunnskap for å gjennomføre mappeoppgaven.
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurderingsformer:
Teoretisk skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
Mappevurdering (teller 60%)
Begge deler må være bestått
Det er en skriftlig eksamen halvveis i semesteret, og ferdigstilling av en mappe med tre praktiske
innleveringer medfølgende rapport i slutten av semesteret.
Kandidaten må bestå den teoretiske eksamen for å få vurdert mappe og sluttrapport.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Skriftlig eksamen sensurers av en intern sensor.
Mappevurdering sensureres av to interne sensorer.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen, mappe må tas ved neste ordinære
avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Emil Bakke
Læremidler:
Vil bli oppgitt ved semesterstart.
Erstatter:
IMT2471 3D-modellering
Klar for publisering:
Ja
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SMF1182 Vitenskapelige metoder - 2015-2016
Emnekode:
SMF1182
Emnenavn:
Vitenskapelige metoder
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om innholdet i vitenskapelige metoder som omfatter:(1)
formulering av problemstilling, (2) identifisere objekt og teoretiske variable, (3) operasjonalisere
teoretiske variable ved å definere validitet og reliabilitet.
Ferdigheter:
Studenten skal kunne anvende vitenskapelige metoder til å identifisere, planlegge, gjennomføre og
rapportere prosjekter.
Emnets temaer:
Problemformulering
Det teoretiske arbeidet med problemstillingen
Undersøkelsesopplegget
Datakilder
Datainnsamling
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
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Sensorordning:
Intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.
Tillatte hjelpemidler:
B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
1 obligatoriske innleveringer
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Carla Susana Aqudelo Assuad
Læremidler:
Å forske på samfunnet, En innføring i vitenskapelig metode, Knut Halvorsen, ISBN
978-82-02-28194-6
Erstatter:
Erstatter delvis SMF1181
Klar for publisering:
Ja
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SMF1183 Kvalitetsledelse - 2015-2016
Emnekode:
SMF1183
Emnenavn:
Kvalitetsledelse
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
ha kjennskap til teorien om ”Total quality management”
ha kjennskap til hvordan analyser kvalitet i et produkt/tjeneste og den tilvirkningsprosess
ha kjennskap til hvordan forbedre kvalitet til et produkt/tjeneste/prosess
ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene
ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden
Ferdighet:
Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet
Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste
Kunne forklare sammenhengen mellom hvordan en er organisert og hva som produseres i en
bedrift
Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre
kvalitetssystemer.
Emnets temaer:
Organisering i prosesser, prosessforståelse og - analyse.
Organisering av forbedringsprosjekter.
Kvalitetssystemer.
Egenskaper ved kvalitetsledelse.
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, 12 timer
Vurderingsformer:
Eksamen i kvalitetsledelse avholdes ca midtveis i semesteret.
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Neste ordinære avvikling av emnet
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle trykte og skrevne.
Obligatoriske arbeidskrav:
1 obligatoriske innlevering.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig kobling:
Eirik Bådsvik Hamre Korsen
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Eirik Hamre Korsen
Læremidler:
Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 /
ISBN-10: 0538469374
Erstatter:
Delvis SMF1181
Klar for publisering:
Ja

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

60 / 71

IMT3532 Digitale medieproduksjonssystemer - 2015-2016
Emnekode:
IMT3532
Emnenavn:
Digitale medieproduksjonssystemer
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
20
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forutsetter bestått:
IMT1331 Videoproduksjon / Digital medieproduksjon og storytelling
IMT2501 Medieproduksjon for events
Forventet læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studenten kunne være en aktiv og selvstendig deltaker i planlegging og
gjennomføring av medieproduksjonsprosjekter som inneholder ulike medietyper og som foregår i team
av ulike størrelser.
Studenten skal kunne reflektere over sitt eget og andres sluttprodukt samt arbeidsprosesser og foreslå
forbedringer i form av en skriftelig teknisk rapport.
Studenten vil også etter endt emne ha fått kunnskap om dynamisk publisering på nett og ulike former
for konsumering av nettmedier, herunder mobile plattformer, og sosiale tjenester og deres plass i en
medieproduksjonssammenheng.
I løpet av emnet vil studenten få utviklet ferdigheter i produksjon av filbasert medieinnhold, streaming
av video på nett, dynamisk publisering, skriving og av teknisk rapport.
Etter endt emne vil studenten også ha generell kompetanse i form av å kunne anvende kunnskap og
ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til
refleksjon og kritisk tenkning i tilsvarende produksjonssituasjoner.
Emnets temaer:
Streaming, publisering on demand
Videomediert kommunikasjon
Flerkanals lyd
Prosjektledelse
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Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen teller 40%
Vurdering av prosjekter teller 60%.
Begge deler må være bestått.
I tillegg til ett hovedprosjekt, inngår studentenes individuelle arbeider på bloggene de har skrevet om
spesifikke temaer underveis, som en del av prosjektvurderingen.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor, ekstern sensor brukes til utforming av eksamensoppgave samt sensorveiledning.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste
ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Kjell Are Refsvik
Læremidler:
Oppgis ved studiestart.
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/mt/emnesider/imt3481
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IMT3472 Fordypningsprosjekt i media - 2016-2017
Emnekode:
IMT3472
Emnenavn:
Fordypningsprosjekt i media
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Varighet (fritekst):
Emnet avvikles for første gang høsten 2016
Språk:
Norsk, alternativt engelsk
Forutsetter bestått:
Innen 1/9: 90 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår innen medieproduksjon eller andre tilliggende
fagkretser etter vurdering.
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Forventet læringsutbytte:
Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et medieprosjekt for en ekstern eller intern oppdragsgiver,
gjerne i samarbeid med andre studenter ved NTNU.
Etter endt emne skal studenten:
Kunnskap
ha inngående kunnskap innen medieproduksjon og medieledelse med utgangspunkt i en selvvalgt
oppgave innen emnets temaer
tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktiske ferdigheter innenfor fagområdet
medieproduksjon og medieledelse
ha kunnskap om hvordan en presis prosjektskisse utformes
kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering
ha gode kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig utvikling
disponere spesiell kunnskap på områder der de har fordypet seg i selvvalgt prosjektarbeid.
Ferdigheter
tilegne seg forståelse for forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen
relevant fagkrets som forbereder kandidaten på arbeidet med bacheloroppgaven.
rapportere i henhold til vitenskapelige akademiske normer
anvende relevante metoder og teorier blant alt kandidaten har lært så langt i utdanningen, og ut
fra det løse den aktuelle problemstillingen
Generell kompetanse
kunne oppdatere sin kunnskap, teoretisk og praktisk, samt ved veiledning internt og eksternt
være i stand til å gjøre valg og vurderinger i en arbeidsprosess som leder fra ide til presentasjon
av produkt og rapport
gjenkjenne tema, teori og problemstillinger som er relevant innen medieproduksjon og
medieledelse
Emnets temaer:
Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen Medieproduksjon og
medieledelse. Aktuelle fordypningsoppgaver kandidatene jobber med kan dreie seg om konseptuell
problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, medieproduksjon gjennom
implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger,
brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene. Studenten
må avklare tema og problemstilling med eneansvarlig eller veileder før prosjektet avvikles. Videre
oppfordres studenten å jobbe i samarbeid med andre.
Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne, i samråd med veileder eller
emneansvarlig, videreutvikles til å bli det prosjektet man jobber med i bacheloroppgaven.
Emnet er ment som en forberedelse på det arbeid som forventes i bacheloroppgaven og det forventes at
studenten skal benytte kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering i formidling av
fordypningsoppgaven. Videre skal kandidaten effektivt presentere prosjektløsningen muntlig.
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Pedagogiske metoder:
Prosjektarbeid
Veiledning
Pedagogiske metoder (fritekst):
Ressursforelesninger ved behov, i hovedsak baserer opplegget seg på faste prosess- og
prosjektveiledninger.
Vurderingsformer:
Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Vurdering av prosjekt (med vurdering og innlevering av prosjektskisse, produkt og skriftlig
sluttrapport)
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Vurderes av to interne sensorer.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektskissen og produkt.
Obligatorisk fremføring: Studenten skal presentere prosjektet i form av en "muntlig eksamen."
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Emil Bakke
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Emil Bakke
Læremidler:
Selvvalgt i samråd med veileder. Vitenskaplig metode, innovasjon og entreprenørskap vil dekkes av
kompendier/artikkelsamlinger.
Erstatter:
IMT3821 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III
Klar for publisering:
Ja
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Emneside (URL):
http://www.hig.no/imt/mt/emnesider/imt3471
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Valgemne, 10 st.p. - 2014-2015
Emnenavn:
Valgemne, 10 st.p.
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst og vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
.
Emnets temaer:
.
Pedagogiske metoder:
Gruppearbeid
Vurderingsformer:
Øvinger
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Tillatte hjelpemidler:
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
.
Klar for publisering:
Ja
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IMT3912 Bacheloroppgave - 2016-2017
Emnekode:
IMT3912
Emnenavn:
Bacheloroppgave
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
20
Varighet:
Høst og vår
Varighet (fritekst):
Oppmelding til IMT3912 Bacheloroppgave i høstsemester, selve prosjektet gjennomføres i
vårsemesteret.
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 (se "Supplerende opplysninger").
Fra høsten 2015 forutsettes de 100 stp i tillegg å inkludere emnene REA1141 Matematikk 1 og
REA2101 Fysikk og kjemi, for studenter på bachelor i ingeniørfag, data .
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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
Pedagogiske metoder (fritekst):
Prosjekt gjennomføres i grupper på 2-3 studenter.
Vurderingsformer:
Vurdering av prosjekt(er)
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Vurderingsformer:
Avsluttende rapport.
For studenter som går bachelor i ingeniørfag - data gjelder:
Prosjektrapporten gis en midlertidig karakter.
Muntlig presentasjon med påfølgende individuell muntlig eksaminasjon kan justere den
midlertidige karakteren opp eller ned til endelig karakter.
Rapporten må være bestått for at studentene skal kunne fremstille seg for muntlig presentasjon
og eksaminasjon.
Både rapport, presentasjon og eksaminasjon må være bestått for at emnet skal være bestått.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Ekstern sensor og intern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon
innen utgangen av påfølgende semester.
Jf NTNUs studieforskrift pr 1.1.2016
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Problemdefinisjon (arbeidstittel og foreløpig problemstilling avklares med fagmiljøet innen
utgang av høstsemester)
Prosjektplan/ forskningsskisse (studenter som følger bachelor i ingeniørfag data presenterer
denne muntlig på engelsk for sin veileder)
Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer
Individuelt refleksjonsnotat
Muntlig fremføring, inklusiv elektronisk innlevering av presentasjonsmaterialet som benyttes
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Hilde Bakke
Emneansvarlig:
Hilde Bakke
Læremidler:
Anbefalt litteratur:
Aage Rognsaa Bacheloroppgaven, Universitetsforlaget 2015
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Supplerende opplysninger:
Ytterligere info: http://www.hig.no/student/oppgaveskriving og
http://www.ntnu.no/aimt/bacheloroppgaver
Idélab 24 : Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig
gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.
Klar for publisering:
Ja
Emneside (URL):
http://www.ntnu.no/aimt/bacheloroppgaver
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