IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag 2008-2009
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.
Anbefalt forkunnskap:
Undervisning og læremidler to første studieår.
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal selv 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.
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Pedagogiske metoder:
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Veiledning
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Vurderingsformer:
Studenten vurderes på bakgrunn av innleverte statusrapporter, sluttrapport og bedriftens opplevelse av
studenten.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Veileder ved HiG og kontaktperson i bedriften.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Det vil ikke gjennomføres kontinuasjon i emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
Innlevering av to statusrapporter.
Innlevering av sluttrapport.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
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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