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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• olika tekniker och begrepp kring dynamik-simuleringar och partikelsystem
• känna till och kunna använda metoder och verktyg för dynamiska simuleringar och 

partikelsystem, samt för produktion och integration av dessa i ett arbetsflöde
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• sätta upp olika dynamiska simuleringar
• arbeta med partikelsystem
• arbeta med existerande verktyg så att de passar in i en given pipeline
• Analysera och designa dynamiska sener och därefter utforma och genomföra dessa

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• olika metoders och verktygs funktionalitet och lämplighet i förhållande till 

produktionens krav och förutsättningar
• att söka upp information på egen hand och bedömma relevans och tillämpbarhet på 

den funna informationen
• att reflektera kring kvalitet och utformning av egna och andras produktioner

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp inom ramen för programmet 3D-animation och 
visualisering, varav 30 hp på kurser inom ramen för andra läsåret på programmet 
innefattande kursen 3D-grafik 7,5 hp (TDB101)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuella laborationsuppgifter, individuell skriftlig inlämningsuppgift, individuellt 
praktiskt projektarbete.

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

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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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
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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