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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• verksamhetens medieproduktion i relation till relevanta teorier, metoder och 

tekniker
• arbetslivets villkor i relation till utbildningen
• arbetsplatsens organisation, processer, miljö och kultur
• hållbarhets- och etiska aspekter relaterat till verksamhet och produktion.

 
De studerande ska visa färdighet i och förmåga att:
• planera och genomföra projekt i verksamheten i samråd med handledare
• använda verksamhetens medieproduktionsverktyg
• kommunicera och samarbeta med kollegor, kunder och andra involverade
• konkretisera konstruktiva förslag avseende arbetsplatsens produktion och 

verksamhet baserade på relevanta teorier, metoder och tekniker
• konkretisera konstruktiva förslag avseende utbildningens innehåll och inriktning 

baserade på erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen.
 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• arbetsplatsens organisation, processer, miljö och kultur
• medieproduktionens metoder och tekniker
• etik och hållbarhet
• den egna yrkesrollen och lärprocessen.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 90 hp inom ramarna för den utpekade studiegången för 
programmen Digitala Medier, 180 hp eller 3D-animation och visualisering, 180 hp eller 
motsvarande kunskaper

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en individuell skriftlig rapport som också redovisas muntligen. 
Därutöver skall student skapa ett pedagogiskt arbete i form av Open Educational Resources 
(OER) relevant för programmet. Dessutom krävs aktivt deltagande på arbetsplatsen och 
seminarier.
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Kursens innehåll
Kursen ger studenten möjlighet att under en period praktisera på en arbetsplats inom 
programmets bransch. Syftet med kursen är att knyta ihop akademin med det omgivande 
samhället eller teori och praktik i linje med arbetsintegrerat lärande. Tiden under kursen 
fördelas mellan dessa så att fyra dagar är på arbetsplatsen och en dag är på högskolan.
Under hela perioden arbetar studenten med uppgifter:
• Seminarier baserade på teman och frågeställningar.
• Första intrycken, arbetsdagen, designprocessen och kunden är exempel på teman.
• På arbetsplatsen möter studenten ofta nya grepp, mjukvaror eller processer. Något av 

detta väljs ut och presenteras för "högskolan" i form av en öppen lär-resurs (OER).
• Studenten skriver också en reflektionsrapport med fokus på lärandet under kursen 

utifrån tidigare kunskaper från högskolan, nya kunskaper från arbetsplatsen och den 
gemensamma kunskapen från seminarier.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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