
KURSPLAN

Kurskod: DIG200

Digitala karaktärer, 7,5 hp
Digital Characters, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-06-13
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• begrepp som hör samman med modellering och riggning av digitala karaktärer
• hur man anpassar 3d-modeller för animation
• vad en animationsrigg är, hur den fungerar och hur den bör utformas utifrån ett 

användarperspektiv
• de olika delkomponenterna som ingår i en animationsrigg

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• designa och skapa en 3d-grafisk modell som är förberedd för animation
• designa och konstruera en s.k animations-rigg
• koppla ihop ett skelett och en 3d-grafisk modell, s.k skinning
• använda en animations-rigg för att skapa en kort animation
• hantera motion capture-filer

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• att reflektera kring kvalitet och utformning av egna och andras produktioner
• göra rimliga användar- och utformningsmässiga ställningstaganden under processen
• när olika tekniker och metoder är lämpliga att använda beroende på förutsättningar 

och slutprodukt
• att söka upp information på egen hand och bedömma relevans och tillämpbarhet på 

den funna informationen

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 30 hp inom ramen för programmet 3D-animation och 
visualiserng innefattande kursen 3D-grafik 7,5 hp (TDB101).

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig inlämningsuppgift, individuella laborationer, individuellt slutprojekt.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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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 
funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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