TEK2071 Utviklingsprosjekt, Læring i Bedrift - 2012-2013
Emnekode:
TEK2071
Emnenavn:
Utviklingsprosjekt, Læring i Bedrift
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
Forstå bruk av vitenskapelig metode og prosjektmetodikk som viktige planleggingsverktøy.
Ferdigheter :
Kandidaten kan anvende vitenskapelig metode og prosjektmetodikk i identifisering, planlegging og
gjennomføring av prosjekter.
Generell kompetanse :
Kandidaten kan sette prosjektet i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
Emnets temaer:
Prosjektet skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling.
Følgende vektlegges:
Problemformulering og målbeskrivelse, basert på utformet forskningsdesign.
Prosjektorganisering.
Beskrivelse av fremgangsmåte (undersøkelsesopplegget, innsamling, bearbeiding av data,
analyse og tolkning)
Gjennomføring og oppdatering av plan og metode, etterhvert som prosjektet oppfyller planlagte
milepæler.
Utforming av prosjektrapport
Pedagogiske metoder:
Praksis
Veiledning
Vurderingsformer:
Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)
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Vurderingsformer:
Samlet vurdering av prosjekt og muntlig fremføring. Prosjektet gjennomføres som et gruppearbeid.
Gruppestørrelsen kan variere fra 1 til 3 personer. Når det gjelder prosjektoppgave, er det en fordel om
denne har forankring i bedrift. Prosjektarbeidet skal rapporteres etter prinsippene som står beskrevet i
anbefalt litteratur, kapittel 10.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
To interne sensorer
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ved neste ordinære avvikling av emnet.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle
Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjenning av prosjektplan. Emnet gjennomføres som et prosjekt. Før oppstart av prosjekt må det en
foreligge en godkjent prosjektplan. Prosjektplanen skal bygge på prinsippene i vitenskapelig metode;
se anbefalt litteratur.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Terje Bokalrud
Læremidler:
Knut Halvorsen: Å forske på samfunnet - en innføring i vitenskapelig metode,
ISBN978-82-02-28194-6
Klar for publisering:
Ja
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