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FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 

NÄMND/NÄMNDER:

Förslagsställare  (Namn, funktion, Inst/Enhet)

FÖRSLAGET GÄLLER:

a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod och kursnamn)

b) NY KURS  (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod,  schemablocksplacering. Bifoga
utkast till kursplan.)

c) ÄNDRING I EXISTERANDE PROFIL/INRIKTNING (Ange Program  och Profil/Inriktning.
Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
Profilbeskrivning.)

e) ÖVRIGT (Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Tobias Trofast, adjunkt, ITN/MIT
	Kurs: 
	Ny kurs: Produktion 2. Dokumentproduktion och publicering. Åk 1, ht1 och 2
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Dokumentproduktion och publicering 6hp  Mål:Kursens syfte är att utveckla färdigheter i att skapa digitala dokument för publicering i flera olika mediekanaler, såsom tryckta, digitala och interaktiva medier. Vidare fördjupas de teoretiska kunskaperna om medieproduktion, interaktion, mediedatabaser, flerkanalspublicering, färgreproduktion och tryckteknik i syfte att ge den studerande förutsättningar att värdera de olika medieformernas egenskaper och möjligheter vid medieproduktion.Efter avslutad kurs ska studenten:- Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om mediedatabaser, flerkanalspublicering och tryckteknik- Ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om färgreproduktion och dokumentproduktion- Uppvisat färdigheter i att skapa dokument för flera olika mediekanaler med hänsyn till deras egenskaper- Uppnått förmåga att utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter välja en eller flera mediekanaler för en given produktionKursinnehåll:Kursens teoretiska ramverk omfattar:- databaser och publicering- färgreproduktion, materiallära och tryckteknikKursens praktiska och laborativa inslag omfattar:- avancerad webutveckling i HTML, CSS och JavaScript- innehållshanteringssystem (CMS)- databaspublicering- dokumentproduktion mot tryckta medier (PDF) och digitala medier (ePUB, HTML med mera)- mätning och kontroll av färgåtergivningOrganisation:Föreläsningar, Lektioner, Videoguider och andra självstudiemedel, LaborationerExamination: - Tentamen 2hp - Laborationer 4hpFörkunskaper Medieproduktion – processer och verktygKurslitteraturFastställs senare------------------Document production and publishing,  6 ECTS credits  Aim:The aim of the course is to develop skills in the creation of digital document to be publishing in several different media outlets, such as print, digital and interactive media. Further deepening the theoretical knowledge about media production, interaction, media databases, multi-channel publishing, color reproduction and printing technology in order to have the abilities to value the properties of the media outlets in a given media production.After completing the course, students is expected to - Be able to account for basic knowledge about media databases, multi-channel publishing and printing technology- Be able to account for deepened knowledge about color reproduction and document production- Have demonstrated skills in creating documents for several different media outlets according to their characteristics- Have reached ability to, based on social, economic and ecological aspects, select one or more media outlets for a given media productionCourse content:The theoretical framework of the course comprises:- Databases and publishing- Color reproduction, Material Science, Printing TechnologyThe practical and laboratory content of the course comprises:- Advanced web development in HTML, CSS and JavaScript,- Content Management Systems,- Database-driven publishing- Document production for print media (PDF) and digital media (ePUB, HTML etc)- Measuring and controlling color reproductionOrganization:Lectures, Lessons, Video guides and other forms of self-study material, Laboratory workExamination: - Written examination 2hp- Laboratory work 4hpPrerequisites Media Production – processes and tools 6 ECTS creditsCourse literatureTo be decided 
	NƒMND: DM
	ÅR: 


