
KURSPLAN
Postproduktion, flöden och processer II, 9 högskolepoäng
 

Post Production, Flows and Processes II, 9 credits 

 

Lärandemål 
Efter genomgången kurs skall studenten
 

Kunskap och förståelse

- visa förståelse för produktionsprocessen och dess tillämpning inom CGI produktioner
- visa kunskap om beslutsprocessen påverkan på projekts genomförande.
 

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt planera och genomföra profilspecifika uppgifter utifrån givna ramar.
- visa färdighet att identifiera problemområden inom egna uppgifter och formulera åtgärder utifrån en
lösningsorienterad inställning.
- visa förmåga att tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till
någon aspekt av hållbar utveckling.
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att förutse och bedöma arbetsfördelning/arbetsmetoder för att motivera och kommunicera
förändring för att effektivisera arbetsflödet.
 

Innehåll 
Kursen är en fortsättningskurs där den individuella prestationen står i centrum. Innehållet fokuserar mer
på tekniska aspekter och lösningar för att nå produktionskvalité utifrån given specifikation. Detta
förutsätter goda insikter i produktionsprocessen och hur denna kommuniceras med externa beställare.
Planeringen av projekten fungerar som ett ramverk som ska ge förutsättningar för individuella
bedömningar av tidssparande lösningar.
 
Kursen innehåller följande moment:
- Data management
- Tidsestimering
- Arbetsfördelning
- Look development
- Kundkontakt
- Godkännandeprocessen
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- Leverensförfarande
- Uppföljning/Utvärdering
 

Undervisningsformer 
Föreläsning
Workshops
Handledning
 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i 3D III, 9 hp eller Compositing III, 9 hp (eller
motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd.
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurslitteratur
 

Litteratur

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 9 hp 5/4/3/U
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