KURSPLAN

Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable
Development

Presentation och kommunikation 15hp
Presentation och Communication 15cr
Fastställd av Akademin för teknik och miljö
Version
Beslutad den

Gäller fr.o.m.

2015-02-25

HT2015

Fördjupning

G2F

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

DEG506

Högskolepoäng

15hp

Huvudområde

Design och formgivning
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Design

Utbildningsområde

Designområdet 100.0%

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. kreativt använda dataprogram för bild, layout, illustration och modellering
2. skapa en portfolio
3. marknadsföra och kommunicera det egna entreprenörskapet
4. redogöra för kommunikationens betydelse i designprocessen
5. beskriva förutsättningar för en ändamålsenlig presentation
6. producera och presentera en avancerad situationsanpassad designlösning inom ett projekt
7. kritiskt förhålla sig till samhälliga och etiska frågor kring presentation och kommunikation.

Kursens innehåll

Dataprogram för bild, layout, illustration och modellering
Portfolio
Kommunikation
Presentation
Marknadsföring

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper

Godkända studier om 90 hp inom utbildningsprogrammet Industridesign 180 hp eller
motsvarande

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Examinationsform

Inlämningsuppgifter och projekt

Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av examinator i samband med kursstart

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Kommunikation

7,5hp

Betyg: UV

0020 Produktion och presentation av designlösning

7,5hp

Betyg: UV

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

