IMT3541 Supervised Practicum in Media and Informatics 2013-2014
Course code:
IMT3541
Course name:
Supervised Practicum in Media and Informatics
Course level:
Bachelor (syklus 1)
ECTS Credits:
10
Duration:
Autumn
Vår
Duration (additional text):
Emnet tilbys som valgemne i både høst- og vårsemesteret.
Language of instruction:
Norwegian
Prerequisite(s):
For at studenten skal kunne velge emnet, forutsettes det at 90 studiepoeng fra 1. og 2. studieår er
fullført og bestått.
Expected learning outcomes:
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.
Topic(s):
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.
Teaching Methods:
Mandatory assignments
Practicum
Tutoring
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Teaching Methods (additional text):
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.
Form(s) of Assessment:
Portfolio Assessment
Form(s) of Assessment (additional text):
Studenten vurderes på bakgrunn av innleverte statusrapporter, sluttrapport og bedriftens vurdering av
studentens arbeidsinnsats.
Grading Scale:
Pass/Failure
External/internal examiner:
En intern sensor
Re-sit examination:
Nei
Tillatte hjelpemidler:
Coursework Requirements:
1-2 statusrapporter, 1 sluttrapport, minimum 180 timer arbeid i bedrift.
Academic responsibility:
Faculty of Computer Science and Media Technology
Course responsibility:
Høgskolelektor Terje Stafseng
Additional information:
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.
Publish:
Yes
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