
KURSPLAN
CGI - introduktion, 6 högskolepoäng
 

Introduction to CGI (Computer Generated Imagery), 6 credits 

 

Lärandemål 
Efter genomgången kurs skall studenten
 

Kunskap och förståelse

- ha kännedom om centrala begrepp för CGI produktioner.
- visa kunskap om grundläggande begrepp och principer inom entreprenörskap och marknadsföring
- visa kunskap om hur olika idéer kan utvecklas till affärsverksamhet.
- visa kunskap om olika faktorer som påverkar etableringsprocessen för nya företag
 

Färdighet och förmåga

- visa färdighet att tillämpa grundläggande tekniker i aktuella programvaror inom CGI området
- visa förmåga att tillämpa modeller och principer inom marknadsföringen för att förstå ett företags
möjligheter och begränsningar på marknaden
 

Innehåll 
Kursen ger en grundläggande orientering inom området CGI gällande arbetsformer, yrkesrollbeskrivning,
produktionsprocesser, profilspecifika mjukvaro och grundläggande kunskap inom entreprenörska samt
introduktion till affärsmöjligheter, affärsidé, marknad och resurser inom området CGI.
Kursen innehåller följande moment:
- Branschintroduktion och yrkesroller
- Grunderna i digital produktion för film och reklam
- Tekniker, mjukvaror och användningsområden
- Entreprenörskap och entreprenören
- Affärsmöjligheter, affärsidé, strategi, marknad och resurser
 

Undervisningsformer 
Föreläsning
Workshops
Handledning
 
Undervisningen bedrivs på engelska.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Betyget är ett sammanvägningsbetyg
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurslitteratur
 

Litteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Kompendium som tillhandahålls av läraren samt manualer

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 6 hp U/G
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