Studieplan

Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
Beskrivelse av studiet
Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitale produkter, tjenester og spill for ulike brukergrupper. Det handler om å utvikle digitalt
innhold i form av tjenester, spill og produkter hvor formålet er relatert til opplæring, opplevelser, underholdning, reklame og andre tjenester.
Kandidaten får et solid grunnlag innen programmering, tradisjonell kunst, spilldesign, 3D asset creation for spill og ludology. All undervisning
foregår på engelsk.
Kandidaten lærer programmering og bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og spennende grensesnitt for nett (2D og
3D), mobile tjenester, generelle nettsteder og spesialtilpassede enheter i opplevelsessentra.
Mål for studiet
Målet for studiet er å gi kompetanse til utvikling av digitale tjenester, presentasjoner og spill for anvendelse i mobile enheter, opplæring,
opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som programmering, spilldesign,
brukergrensesnitt, pedagogikk, simulering, spillutvikling, samt driftsmessige forhold for å lagre og distribuere slike IT-systemer.
Studiet inneholder emner som gir kompetanse til å utvikle aktuelle tjenester, presentasjoner og spill:
spilldesign og -utvikling
spillprogrammering og animering (i 2D og 3D)
mobil teknologi og databaser
prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap
Spilldesign og -utvikling: I første studieår vil du få innføring i designprinsipper for spillutvikling og hvordan man utvikler spillapplikasjoner for
web. Dette gir grunnlaget for videreutvikling av mer avanserte spillapplikasjoner som emner på 2. og 3. studieår vil ta deg videre i. Det
fokuseres også på egenskaper som historiefortelling og tegning.
Spillprogrammering og animasjon i 2D og 3D: Enkelte emner gir deg fordypning innen programmering og animasjon for både 2D- og 3Dapplikasjoner. I tillegg vil du tilegne deg ferdigheter og kunnskaper for utvikling, styring og dokumentasjon av spillapplikasjoner med riktig
funksjonalitet og et brukergrensesnitt som gir brukerne en god opplevelse.
Mobil teknologi og databaser: Utvikling av spill krever også forståelse for lagringsstrukturer og organisering av informasjon som skal benyttes i
tilknytning til spill og utveksling av data via nett. Kunnskaper og ferdigheter innen databaser, spillteknologier og krav i tilknytning til mobile
nettverk er derfor også et viktig element i studiet.
Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap: Studiet har i hele studieløpet stort fokus på prosjekt- og teamarbeid. Som student blir du
knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med
innovasjon og entreprenørskap. Det arrangeres blant annet gründercamp og det gjennomføres et eget emne der studentene utvikler
forretningsideer innenfor kreative næringer. Flere studenter velger også å starte studentbedrift, og høgskolen legger spesielt til rette for dette.

Studiepoeng
180
Type studium
Bachelor studium
Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Levanger

Oppbygging/emner
Åpne alle
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1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

SPO1110

Grunnleggende programmering

10 SP

SPO1005

Grunnleggende tegning og digitale grafiske verktøy

10 SP

SPO1004

Spillutvikling med Game Lab 1

10 SP

Vår 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

SPO1000

Programming 3D games

10 SP

SPO1006

Mediehistorie og ludologi

10 SP

SPO1311

Game Lab 2

10 SP

2. studieår

Høst 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

SPO2160

Programmere nettapplikasjon

5 SP

SPO1003

Lyd for spill

5 SP

SPO1007

Etikk og profesjonalitet

10 SP

SPO2110

Game Lab 3 - Serious Games

10 SP

Vår 2023
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

SPO2002

CG-art

10 SP

SPO2003

Opplevelsesteknologi og spilldesign

10 SP

SPO2120

Game Lab 4 - Opplevelsesteknologi

10 SP

3. studieår

Høst 2023
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

MET1003

Forskningsmetode

10 SP

SPO2001

Kunstig intelligens for spill

10 SP

SPO2005

Game Lab 5

10 SP

Vår 2024
Emnekode

Emnenavn

SPO2007

Mobile nettveksapplikasjoner

10 SP

SPO3110

Game Lab 6 - portefølje

10 SP

SPO2000

Bacheloroppgave

10 SP
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Studiepoeng

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført studiet skal kandidaten ha:
Kunnskaper
inngående kunnskaper innen fagområdet spilldesign
grunnleggende og videregående kunnskaper innen ulike programmeringsspråk relevante for spillutvikling
grunnleggende og videregående kunnskaper innen utforming og implementering av enkle animasjon for bruk innen digitale spill
grunnleggende og videregående kunnskaper innen 3D-modellering, rigging og rendering
gjennomgående og inngående kunnskaper innen innovasjon og entreprenørskap, relevant for fagområdet
grunnleggende og videregående kunnskaper omkring lydproduksjon og viktigheten av lydopplevelse i digitale spill
inngående kunnskaper omkring historie, dannelse, etikk, lovverk og moral, relevant for fagområdet

Ferdigheter
inngående ferdigheter innen fagområdet prosjektplanlegging, prosjektledelse, oppfølging og dokumentasjon
inngående ferdigheter innen prosessledelse av prosjekter for utvikling av kreative, digitale produkter
grunnleggende og videregående ferdigheter innen programmering og programmeringsspråk relevante for spillutviklin
grunnleggende og videregående ferdigheter innen utforming og implementering av enkle animasjon for bruk innen digitale spill
grunnleggende og videregående ferdigheter innen 3D-modellering, rigging og rendering
grunnleggende og videregående ferdigheter innen lydproduksjon for kreative digitale produkter
grunnleggende kunstneriske ferdigheter for kommunikasjon og skissering av kreative ideer og konsepter

Generell kompetanse
god og inngående kompetanse innen etikk og dannelse for fagområdet
god og inngående kompetanse innen temaet spillavhengighet og hvordan man kan dette kan håndteres, sett fra et spillutvikler-perspektiv
god inn inngående kompetanse innen samarbeidslæring og viktigheten av god kommunikasjon og gode kommunikasjonsrutiner for å holde
god flyt i spillutviklingsprosjekter

Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse, innlevering av portfolio/showreel og motivasjonsbrev.
Informasjon om innsending av portfolio/showreel og motivasjonsbrev vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Realkompetanse:
Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er
i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

Yrkesmuligheter
Studiet kvalifiserer for arbeid med utvikling av spill og digitale produkter innen spill-, medie-, underholdnings-, forlags- og reklamebransjen.

Videre utdanning
Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.
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Utenlandsopphold
Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad.Ta kontakt med lærerne på studiet eller
studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene.
Studenter kan primært reise på utveksling sitt fjerde semester i studieprogrammet.

Per 1. januar 2018 er følgende instituasjoner inne med Erasmus+ utvekslingsavtaler mot dette studieprogrammet: U-tad - Madrid (Spain),
Plymouth College of Art (England), NTHV Breda University of Applied Sciences (Netherlands), Saxion University of Applied Sciences
(Netherlands) and Complutence University of Madrid (Spain)

Kostnader
Semester- og kopinoravgift.
Det kreves at studentene har egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet. Denne maskinen må medbringes
til skolen alle dager. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på universitetets nettsider.
Det kreves også at den enkelte student har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

Eksamen og vurderingsformer
Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering,
prosjektrapporter, hjemmeeksamen, skriftlig og muntlig eksamen.

Programevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Emnebeskrivelser (19)
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Emnebeskrivelser (19)
Grunnleggende programmering SPO1110
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GRUNNLEGGENDE PROGRAMMERING SPO1110
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
teoriemne.

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Trond Olav Skevik
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 22 46
trond.o.skevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet handler om å forstå hvordan programmering av datamaskiner foregår. Emnet tar for seg hvordan ulike programmeringsspråk implementerer
de mest grunnleggende konseptene innen moderne objektorientert programmering. Videre gir emnet praktisk erfaring med prosjektjobbing i mindre
utviklingsteam.
Emnet skal gi studentene en grunnleggende opplæring i moderne objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og språk.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha:
Kunnskap om:
hva objektorientert programmering er og hvordan det brukes
ulike programmeringsspråks grunnleggende oppbygging, generelle syntaksregler, datatyper, variabler og konstanter, funksjoner, løkker, logiske
operasjoner og hendelser
Ferdigheter innen:
å løse programmeringsoppgaver med ulike teknikker
å lage enkle applikasjoner og spill med valgte programmeringsverktøy
Generell kompetanse innen:
dokumentering av kode for senere vedlikehold og feilretting

Type emne
Obligatorisk teoriemne.
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Eksamensbeskrivelse
Hjemmeeksamen - Prosjektoppgave teller 100/100 av karakter

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse - oppmøte (80%), teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav - 8 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen - prosjekt, 2 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Grunnleggende tegning og digitale grafiske
verktøy SPO1005
The course will introduce students to develop and explore their own observational
skills alongside purely imaginative elements or experimental ideas and establish a
regular habit of observing and recording, using both pictorial and verbal methods.
In addition, the students will develop a concept, then plan and execute a CG-asset
production. This could be assets such as simple vehicles, buildings and props.
Conceptual or more observational.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
GRUNNLEGGENDE TEGNING OG DIGITALE GRAFISKE VERKTØY SPO1005
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Steven Thomas Ford
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 22 40
steven.ford@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
The course gives foundational training in 3d modelling, with emphasis on maintaining technically correct models. Students will develop abilities to
spot and repair errors. This is followed by an introduction to UV-mapping, and the creation of efficient UV-layouts. The assets will be textured using
various image-maps to control the final look of a physically based material.
The course will also teach fundamental skills on the use of relevant digital tools.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
The student...
Knowledge:
can demonstrate digital painting techniques from concept to final digital artwork.
understand and appreciate the relevance and function of all visual and pictorial material within their own chosen specialist area of study
is familiar with the materials, techniques and methods most commonly used in traditional observational drawing
understands the fundamentals of mark-making with graphite and china graph pencils
is familiar with the basics of portraiture, figure drawing, composition, perspective and lighting
is familiar with the major developments in the History of Art & Design in Europe, America and Asia
Skills:
can draw with confidence from observation
can draw with clarity from the imagination
can create digital paintings based on reference material.
General competence:
can producing artistic content using traditional drawing tools
can compiling, editing and maintaing of a personal folio of work appropriate to each individual student’s chosen area of specialist study
can demonstrate digital painting techniques from concept to final digital artwork.

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Lecture, group work, assignments and individual activities.

Emneevaluering
Evaluations using mid-term and final evaluations. Students are also encouraged to participate in the central quality surveys.

Eksamensbeskrivelse
Teaching activities
Mandatory attendance - attendance (80%) approved / not approved
Work Requirements - 5 assignments, approved / not approved
Exam
Written exam (25%)
Portfolio - 8 works (75%)

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav - 5 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Mappe - 8 oppgaver, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
VFX1080v1 Art 1 - 0 studiepoeng.
VFX1010v1 CG-Art 1 - 0 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Spillutvikling med Game Lab 1 SPO1004
GameLab er en arbeidssimulator som har som mål å gi studentene et kontrollert
miljø der de kan lære å jobbe sammen i et utviklingsteam. GameLab skal behandles
av studentene som en vanlig dag på jobb i et videospillproduksjonsselskap.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
SPILLUTVIKLING MED GAME LAB 1 SPO1004
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Trond Olav Skevik
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 22 46
trond.o.skevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i hvordan et spillkonsept eller en digital medierik ressurs blir beskrevet, designet og utviklet,
fra idé til et ferdig produkt. Det fokuserer videre på nødvendige roller og oppgaver i et spillutviklingsprosjekt. Kurset fokuserer også på det
grunnleggende om godt spilldesign og det grunnleggende for å skape en god spillopplevelse. Dette inkluderer bevissthet i forhold til historien,
publikum og etiske spørsmål.
Videre vil kurset gi studentene grunnleggende kunnskap om spill og nåværende utviklingsmetoder for dataspill. Et viktig fokus vil rette seg mot
utvikling av gode konsepter og hvordan disse kan oversettes til engasjerende spill.
Studentene skal også jobbe med å utvikle et spill, i team, gjennom konseptet GameLab.
GameLab er en arbeidssimulator som har som mål å gi studentene et kontrollert miljø der de kan lære å jobbe sammen i et
utviklingsteam. GameLab skal behandles av studentene som en vanlig dag på jobb i et videospillproduksjonsselskap.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Kjenner til perspektiver og konsepter innen spill, spillutvikling, spillelementer, spillsjangre og spillindustri
Kjenner til historiefortelling og audiovisuelle teknikker
Kjenner til utviklingsmetoder brukt i spillutvikling og implementering av dette i et team-prosjekt (GameLab)
Kjenner til prototyping metoder og teknikker
Kjenner til kulturelle og etiske utfordringer innen spillutvikling
Ferdigheter
Kan utvikle og pitche ideer
Kan bruke audiovisuelle og historiefortellingsteknikker - for å formidle kunnskap eller historier på måter som er tilpasset temaet eller publikum
Kan praktisk planlegging, gjennomføring og overvåking av prosjekter
Kan utvikle prototyper for forskjellige konsepter
Kan praktisk implementering av forskjellige spilltestingsmetoder
Generell kompetanse
Kjenner til samarbeidsmetoder og teknikker, kommunikasjon og inkludering
Kan jobbe i organiserte team, delta i praktiske prosjekter og evaluere egen og andres innsats i et team
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Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, oppgaveløsning, team-møter og prosjektarbeid

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Eksamen
Mappe basert på tre utvalgte arbeidskrav og et teamprosjekt med gitte individuelle rapporter.

Undervisningsaktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav - 5 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Mappe - fire oppgaver, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
SPO1011v1 Game Design 1 - 5 studiepoeng.
SPO1210v1 Game Lab 1 - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Programming 3D games SPO1000
Emnet handler om hvordan programmering av 3D-applikasjoner og spill foregår.
Emnet tar for seg ulike utviklingsmiljøer og teknologier for 3D-applikasjoner.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
PROGRAMMING 3D GAMES SPO1000
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Emneansvarlig

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet handler om hvordan programmering av enkle 3D-applikasjoner og spill foregår. Emnet tar for seg ulike utviklingsmiljøer og teknologier for
3D-applikasjoner.
Videre gir emnet praktisk erfaring med prosjektjobbing i mindre utviklingsteam. Emnet gir studentene en grunnleggende opplæring i utvikling av 3Dapplikasjoner for flere plattformer gjennom praktisk bruk av objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og - språk.
Emnet fokuserer også på hvilke begrensninger og muligheter ulike utviklingsverktøy pålegger utviklere av 3D-applikasjoner. Emnet danner grunnlag
for arbeidsmåter senere i studiet, og bruk av aktuell programvare inngår i studiet.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.

Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap
Har kunnskap om begrensninger og utfordringer utvikling av 3D-spill medfører
Kjenner til ulike verktøy for 3D-spillutvikling
Har kunnskap om hvordan kunstig intelligens (A.I.) kan brukes for å berike 3D-spill
Har kunnskap om grunnleggende forskjeller og likheter mellom populære 3D-spillutviklingsplattformer
Ferdigheter
Kan bruke ulike 3D-spillutviklingsplattformer
Kan designe, planlegge og utvikle av enkle 3D-spill for ulike plattformer
Kan implementere enkle A.I. rutiner for navigasjon, forflytning og interaksjon i 3D-spill
Generell kompetanse
Har erfaring i å utvikle prototyper og teste ut funksjonalitet i 3D-spillutviklingsverktøy
Behersker design og utvikling av enkle 3D-spill for ulike plattformer
Kan implementere enkle A.I.-rutiner og verifisere at disse har tiltenkt oppførsel i 3D-miljøer
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Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, PC-lab, oppgaver

Anbefalte forkunnskaper
SPO1110 Programming Fundamentals

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Obligatorisk oppmøte min. 80 %
Arbeidskrav
6 oppgaver godkjent/ikke godkjent
Eksamen
Gruppeprosjekt med individuell rapportering og vurdering. (100 %)

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Oppgave - gruppeprosjekt med individuell vurdering, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
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Mediehistorie og ludologi SPO1006
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
MEDIEHISTORIE OG LUDOLOGI SPO1006
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Astrid Marie Holand
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 79 73
astrid.m.holand@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Mediehistorien gir en introduksjon til og grunnleggende innsikt i tema som:
Massekommunikasjon før den digitale tidsalderen, med vekt på bruk av film og kringkasting i dokumentasjon, underholdning og propaganda.
Det digitale skiftet: internetts inntreden og utbredelse, medieforbrukermønstre og tidsbruk de siste 20-30-år.
Medier/massekommunikasjon og makt. Hva gjør at budskap når fram/ikke når fram?
«Media literacy» - kildekritikk både hos avsender (oss) og mottaker (publikum).
Ludologi tar for seg temaer som:
Hva er et spill, og hva betyr det å spille?
Hvorfor spiller mennesker spill?
Spillhistorie - fra de eldste kjente spill til moderne former for dataspill
Spill og historiefortelling
Spill og læring
Spill og brukergrensesnitt - fysiske, digitale og virtuelle

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap. Studenten...
har kunnskaper om mediekulturens utvikling over tid, og hvilken betydning sjangernormer, retorikk, kontekst og mediet har for meningsdannelse
kan bruke kunnskapene for å forstå de mulighetene/ressursene digital kommunikasjonsteknologi gir, i nåtid og framtid
har kunnskap om hvordan spill har utviklet seg over tid, og hvilken rolle spillkultur har og har hatt i samfunnet
Ferdigheter. Studenten...
kan analysere mediert kommunikasjon og meningsdannelse.
har analyseferdigheter og kildekritisk kompetanse.
kan anvende kunnskap om tidligere trender og erfaringer i eget arbeid, med forståelse av egen rolle, kontekst, plattform, sjanger og målgruppe.
kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til ulike typer mediebudskap.
kan evaluere og analysere et spills design og spillbarhet.
kan uttrykke og begrunne et spillkonsepts grunnleggende design og spillbarhet.
Generell kompetanse. Studenten...
har bakgrunnskunnkap som kreves for selv å bli en effektiv og bevisst formidler
kan delta i evaluering av medstudenters arbeid, gi og ta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte.
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Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, gruppearbeid, praktiske oppgaver og problemløsning.
Læringsaktiviteter består av forelesninger i teoretisk materiale. Relevant materiale for selvstudium og videoer kan bli lagt til underveis i emnet.
Læringsaktiviteter foregår på campus, online eller i kombinasjon. Undervisningen kan kan foregå langsgående (ukentlig) og/eller samlingsbasert.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Arbeidskrav - 5 oppgaver, godkjent/ikke godkjente
Obligatorisk deltakelse - oppmøte (80%) godkjent/ikke godkjent
Eksamen
Hjemmeeksamen (HJ) (100 %) Del 1: mediehistorie
Del 2: ludologi
Undervisningsaktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav - 5 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
VFX1091v1 Art and Animation History - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Kompendium innen mediehistorie for studenter på bachelor i spill og opplevelsesteknologi.
Forslag til tilleggslitteratur på norsk, for den som vil sette seg inn i norske forhold:

Croteau, David & Hoynes, William (2018): Media/Society. Technology, industries, content and users.
Salen, Katie & Zimmerman, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals
Huizinga, Johan Homo Ludens
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Game Lab 2 SPO1311
GameLab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et
utviklingsteam i et kontrollert miljø.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GAME LAB 2 SPO1311
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Steven Thomas Ford
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 22 40
steven.ford@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
GameLab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. GameLab skal behandles av
studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.
Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. fra SPO1110 Grunnleggende
programmering

Forkunnskapskrav
GET100 Spill utvikling med GameLab 1 og SPO1000 Introduction to programming eller tilsvarende

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap
Har kunnskap om arbeid i et tidsbegrenset prosjekt
Har kunnskap om å jobbe i og å organisere jobb i et gruppeprosjekt
Kjenner til hvordan ulike deler av en prosjektorganisasjon fungerer sammen i en større enhet
Har innsikt i fagområdet ideutvikling og pitching
Har kunnskap om grunnleggende elementer ved storytelling

Ferdigheter
Behersker de fagområdene som hun/han har valgt å øke sin spisskompetanse på gjennom prosjektet i emnet
Behersker prosjektledelse og prosessutvikling i team
Behersker ideutvikling og pitching
Kan implementere elementer av storytelling i et digitalt spill

Generell kompetanse:
Har erfaring i å jobbe i organiserte grupper
Behersker praktisk prosjektorganisering
Kan evaluere egen og andres innsats i gruppearbeid

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Seminarer, team-møter og prosjektarbeid

Emneevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Eksamensbeskrivelse
Mappe
Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter.
Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle rapportene. Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes individuelle
rapporter, arbeidslogger og vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.

Vurderingsordning
Mappe - Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter - totalt 6 rapporter, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner
SPO1310v1 Game Lab 2 - 5 studiepoeng.
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Programmere nettapplikasjon SPO2160
Emnet handler om hvordan programmering av enkle applikasjoner og spill som
utnytter lokalnett eller internett foregår.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
PROGRAMMERE NETTAPPLIKASJON SPO2160
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Trond Olav Skevik
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 22 46
trond.o.skevik@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet handler om hvordan programmering av enkle applikasjoner og spill som utnytter lokalnett eller internett foregår. Emnet tar for seg ulike
utviklingsmiljøer og teknologier for applikasjonsutvikling både for tjenere og klienter.
Videre gir emnet praktisk erfaring med prosjektjobbing i mindre utviklingsteam. Emnet skal gi studentene en grunnleggende opplæring om utvikling
av nettbaserte applikasjoner for flere plattformer gjennom bruk av objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og språk.
Emnet fokuserer også på hvilke begrensninger og muligheter ulike utviklingsverktøy pålegger utviklere av nettbaserte applikasjoner, og hvilke valg
utviklere står overfor når de programmerer applikasjoner og spill som bruker nettverkstjenester

Forkunnskapskrav
SPO1110 Grunnleggende programmering

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.

Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap
Kjenner til begrensninger og utfordringer ved utvikling av nettbaserte dataspill
Kjenner til grunnleggende forskjeller og likheter mellom spillutviklingsplattformer som er beregnet for stasjonære og mobile utstyrsplattformer
Har kunnskap om programmeringsverktøy som brukes for spillutvikling
Kjenner til inntjeningsmodeller for mobile nettverksspill
Kjenner til teknikker for optimalisering av nettverkstrafikk for mobile nettverksapplikasjoner
Ferdigheter
Kan designe og utvikle enkle nettbaserte applikasjoner, både på klient- og tjenersiden.
Kan vurdere egnethet for ulike fremgangsmåter for applikasjonsutvikling
Generell kompetanse
Har et faglig fundament for å bruke nettverksteknologi til applikasjonsutvikling på ulike plattformer
Har en generell forståelse for hvilke faktorer som spiller inn i forhold til datatrafikk i datanettverk
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Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
GameLab1

Emneevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Arbeidskrav - 6 oppgaver, godkjent/ikke godkjente
Obligatorisk deltakelse - oppmøte (80%) godkjent/ikke godkjent
Eksamen
Oppgave, Gruppeprosjekt med individuell vurdering med tilhørende individuelle rapporter

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - oppmøte (80%), teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave - gruppeprosjekt, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Tilleggsinformasjon
Nettressurser og støttelitteratur som oppgis ved semesterstart og ved behov, er pensum i faget
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Lyd for spill SPO1003
Sound Design for Games is an expanding sector. This course will introduce the
students to the concepts, theory, and basic software implementation methods and
techniques essential to game audio. With the underlying game engine, sound is
based on player decisions. Understanding the difference between real-time to post
audio is essential.
No costs beyond semester fee and syllabus literature.
LYD FOR SPILL SPO1003
Studiepoeng

5,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Mandatory

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Gregory Joseph Curda
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 20 16
gregory.j.curda@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
This class involves sound acquisition, focusing on proper microphone and recording theory and techniques, the basic editing and manipulation of
sound assets in a standard Digital Audio Workstation (DAW), and implementation of all sound assets into the game via standard Game Engines and
Audio Middleware.
Topics covered include:
Theory
Microphones
General sound aesthetics
Practical
Basic recording of Dialogue or Voice Over, Sound Effects, and Backgrounds
Basic knowledge of Digital Audio Workstations (DAW) for recording and editing of sounds
Basic implementation of sound assets into game engines
Basic use of Audio Middleware to aid implementation workflow
Ear training for critical listening

Kostnader
No costs beyond semester fee and syllabus literature.
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Læringsutbytte
Upon completion of the course, the candidate should be able to:
Skills
Capture basic dialogue and sound effects in a variety of field and studio situations
Operate a digital audio workstation (DAW), to construct sound elements for a digital game
Implement sound assets into a Game Engine
Employ Audio Middleware to enhance the sound implementation workflow
Knowledge
Select appropriate microphones for use in different situations
Describe subtle differences in the sonic texture of a sound
Assess relative quality of recordings through acquired critical listening skills
Describe how sound elements combine to create a total effect
General Competence
Assess the sound needs of a game to enhance the player's experience
Plan and implement a sound strategy for a game
Focus on sonic details in a critical fashion
Implement existing or new technology to develop one's own artistry

Type emne
Mandatory

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
The learning activities will be divided into 2 sections. The 1st section concentrates on the acquisition and editing of sound assets, and the 2nd section
focuses on the implementation of those assets into the Game Engine.
Lectures on relevant theory are involved in both sections, but the bulk of instruction will be of a practical nature, consisting of demonstrations and
lab exercises ..
The labs will consist of the practical application of theoretical principles and instructional procedures, including the recording of sound assets,
instruction in the operation of Pro Tools or other DAWs, and implementation of sound assets into the game via Game Engines and Audio
Middleware. Tasks will consist of various creation, editing, and implementation assignments.
Classes will be conducted on-campus and / or online. Instruction may be organized as weekly class or lab sessions, and / or as intensive block
workshops with "office hours" help sessions in between.
Reading material and videos may be assigned throughout the course, to equip students with additional insight.

Emneevaluering
The study program is evaluated annually by the students through course surveys. Evaluation is part of the university's quality assurance system.

Eksamensbeskrivelse
Mandatory attendance - attendance (80%) approved / not approved
Portfolio (individual)

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Etikk og profesjonalitet SPO1007
Kurset gir et innblikk i faglig utvikling og å lage spill for sosial påvirkning og
utdanning. Den forbereder studentene på de første trinnene mot en karriere i
spillindustrien, og tar opp en rekke temaer fra å komponere en god CV og hvordan
man kan bygge relasjoner med bransjekontakter og representanter, klienter og
samarbeidspartnere - til sosiale nettverk og finansiering og markedsføring med lavt
budsjett.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
ETIKK OG PROFESJONALITET SPO1007
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Helga Dis Isfold Sigurdardottir
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 21 14
helga.d.sigurdardottir@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset gir et innblikk i faglig utvikling og spilldesign med tanke på sosial påvirkning og utdanning. Det forbereder studentene for de første stegene
mot karriere i spillindustrien, og tar opp en rekke temaer fra å komponere en god CV og hvordan man kan bygge relasjoner med bransjekontakter og
representanter, klienter og samarbeidspartnere - til sosiale nettverk og finansiering og markedsføring med lavt budsjett. Videre stilles fokuset mot
arbeidsmoral, representasjon, mangfold og inkludering både i spill og blant spillindustriens ansatte, så vel som andre etiske og sosiale faktorer og
samfunnsansvar. Grunnlaget for spilldesign for pedagogiske og samfunnsmessige formål presenteres og kurset belyser studieteknikker på
universitetsnivå og gir et grunnlag for akademisk skriving.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten...
har kunnskap om hvordan etiske og moralske spørsmål kan påvirke utvikling og publisering av dataspill
har kunnskap om mangfold og representasjon i dataspill og i spillindustrien
har kunnskap om den globale spillindustrien, nettverk og karriereplanlegging
kjenner til grunnleggende pedagogisk spilldesign
behersker akademisk paperstruktur og referanser
Ferdigheter
Kandidaten...
er kjent med grunnbegreper i forbindelse med sosiale og professionelle nettverk og karriereplanlegging
behersker design av spill for samfunnsmessige og pedagogiske formål
kan grunnleggende akademisk skriving
er kjent med kostnadseffektive måter å markedsføre spill og opplevelsesteknologiske produkter på
Generell kompetanse
Kandidaten...
har innsikt i sosiale, etiske og moralske aspekter ved produksjon og bruk av digitale kulturuttrykk
har fått et innblikk i etablert forskning om etiske aspekter og arbeidskultur innen spill og opplevelsesteknologi
er forberedt på å jobbe selvstendig med utvikling av produkter for spill og opplevelsesteknologi
er forberedt på å møte kravene og forventningene til arbeidsgivere innen spill- og opplevelsesteknologibransjen

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisning vil foregå på campus, online, eller begge deler. Undervisning kan organiseres som ukentlig klasse og / eller som intensive
blokkverksteder. Undervisningsmetoder og arbeid i emnet vil omfatte forelesninger, gruppearbeid, workshops og forskjellige typer tester og
oppgaver - inkludert praksis i det virkelige liv som å melde seg på og delta på konferanser og å være strategisk aktiv på sosiale medier

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Obligatorisk deltakelse - oppmøte (80%) godkjent/ikke godkjent
Arbeidskrav - 5 oppgaver, godkjent/ikke godkjent
Eksamen
Mappe, basert arbeidskrav
Undervisningsaktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 5 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe - fire oppgaver, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Overlappende emner
SPO1001v1 Spilletikk og dannelse - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Game Lab 3 - Serious Games SPO2110
GameLab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et
utviklingsteam i et kontrollert miljø. GameLab skal behandles av studentene som en
vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GAME LAB 3 - SERIOUS GAMES SPO2110
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Helga Dis Isfold Sigurdardottir
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 21 14
helga.d.sigurdardottir@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
GameLab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. GameLab skal behandles av
studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.
Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. Grunnleggende programmering, CG Art og
CG Animation

Forkunnskapskrav
SPO1110 Grunnleggende programmering og SPO1310 Game Lab 2.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap
Har bred kunnskap innen fagfeltet social impact games
Har kunnskap om arbeid i et tidsbegrenset prosjekt
Har kunnskap om å jobbe i og å organisere jobb i et gruppeprosjekt
Har kunnskap om hvordan ulike deler av en prosjektorganisasjon fungerer sammen i en større enhet
Kjenner til konsepter omkring ideutvikling, pitching og bedriftsetablering
Ferdigheter
Kan utvikle et digitalt spill med klare elementer av sosial påvirkning
Har ferdigheter innen de fagområdene studenten har valgt å øke sin spisskompetanse på gjennom prosjektet i emnet
Har ferdigheter innen prosjektledelse og prosessutvikling i team
Behersker bruk av konsepttegninger for utvikling av produktidéer
Kan utvikle produkt- og forretningsidéer og forretningsplaner
Generell kompetanse:
Har kjennskap til mekanismer for sosial påvirkning i samfunnet
Har erfaring i å jobbe i organiserte grupper
Kjenner til viktige elementer omkring praktisk prosjektorganisering
Kan evaluere egen og andres innsats innen fagområdet

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Seminarer, team-møter og prosjektarbeid
Hovedarbeidsformen er prosjektarbeid. Det vil også bli workshops med tilknytning til bruk av konsepttegninger, samt formelt å beskrive sin egen
produktidé fra et forretningsmessig ståsted.

Emneevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Eksamensbeskrivelse
Mappe
Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter.
Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle rapportene. Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes individuelle
rapporter, arbeidslogger og vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - oppmøte , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - Gruppeprosjekt, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - Gruppeprosjekt, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe - totalvurdering av gruppearbeid og individuelle innleveringer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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CG-art SPO2002
Etter vellykket gjennomføring av dette emnet skal studenten ha forståelse for
animasjon og belysning av grunnleggende konsepter, lage animasjoner for spill,
kunne beherske de profesjonelle digitale verktøyene og benytte en profesjonell
arbeidsflyt. Studentene skal kunne lage animasjoner formatert for spill og
importere og implementere animasjoner i spillmotoren. Studentene skal ha
kunnskap om tradisjonelle enkle teknikker og demonstrere dem i spillmotoren.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
CG-ART SPO2002
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Steven Thomas Ford
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 11 22 40
steven.ford@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Etter vellykket gjennomføring av dette emnet skal studenten ha forståelse for animasjon og belysning av grunnleggende konsepter, lage animasjoner
for spill, kunne beherske de profesjonelle digitale verktøyene og benytte en profesjonell arbeidsflyt. Studentene skal kunne lage animasjoner
formatert for spill og importere og implementere animasjoner i spillmotoren. Studentene skal ha kunnskap om tradisjonelle enkle teknikker og
demonstrere dem i spillmotoren.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
Kunnskap
kjenner til basiselementer ved menneskers måte å oppfatte på
kjenner til de klassiske animasjonsprinsippene
kjenner til klassiske belysningsteknikker
kjenner til digitale overflateteknikker

Ferdigheter
Kan utforme animasjoner med digitale verktøy
Kan utforme egendefinerte skygger
Kan utforming av tilpassede lysrigger
Kan
skanning
av objekter
oppretting
av 3d-assets
Les
mer
om personvern
vedfor
Nord
universitet
og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Mestrer implementering av animasjoner i spillmotoren
Håndterer skanning og behandling av 3D-objekter

Generell kompetanse
kan planlegge, organisere og jobbe på en profesjonell måte
kjenner til hvordan man designer prosesser for digitale produkter
kjenner til hvordan animasjon og produkter implementeres i spillmotoren

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og prosjektarbeid
Læringsaktivitet gjennomføres på campus eller via nettbaserte løsninger (eller begge).

Hjelpemidler til eksamen
alle hjelpemidler.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Obligatorisk deltakelse (80%) - godkjent / ikke godkjent
5 oppgaver - godkjent / ikke godkjent
Eksamen
Mappe, basert på arbeidskrav
Undervisningsaktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet

Vurderingsordning
Samansett vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 5 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
VFX2020v1 CG Art 2 - 5 studiepoeng.
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Opplevelsesteknologi og spilldesign SPO2003
Emnet fokuserer på å spesialisere seg innen konseptene og metodene for
spillutvikling, samt studere forskjellige teknologiske løsninger for digitale spill og
opplevelsesteknologi. Emnet fokuserer på hva som skal til for å skape et godt spill
og en god opplevelse for brukerne, både fra et logisk og fysisk perspektiv.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
OPPLEVELSESTEKNOLOGI OG SPILLDESIGN SPO2003
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Andrew Mark Brownridge
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
andrew.m.brownridge@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet fokuserer på å spesialisere seg innen konseptene og metodene for spillutvikling, samt studere forskjellige teknologiske løsninger for digitale
spill og opplevelsesteknologi.
Emnet fokuserer på hva som skal til for å skape et godt spill og en god opplevelse for brukerne, både fra et logisk og fysisk perspektiv.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Forkunnskapskrav
Må være tatt opp på Bachelor i spill og opplevelsesteknologi og ha bestått SPO1004 Spillutvikling med Game Lab 1.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Studenten...
Kunnskap
har kunnskap om konsepter og metoder for spillutvikling, spill, historie- og nivådesign, spill-balansering og brukergrensesnitt
har kunnskap om teknikker og verktøy for å utvikle spillhistoriene og fortellingene
har kunnskap om brukervennlighet, spillbarhet og intern spill-økonomi
kjenner til fysiske gjenstander for spill og opplevelsesteknologi
har kunnskap om tilgjengelighet til spill
kjenner til XR
Ferdigheter
kan teknikker for utvikling av spill, spill, historie og nivå design
kan bruk av dramaturgi og historiefortelling
kan justering av intern spill-økonomi
kan teknologi og tilgjengelighet
Generell kompetanse
kjenner til utviklingen av spill og andre digitale produkter som er relatert til myndighetens regelverk
kjenner til regelverk for teknologi og tilgjengelighet

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, teamarbeid og individuelle aktiviteter.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Obligatorisk deltakelse - oppmøte (80%) godkjent/ikke godkjent
Arbeidskrav - 5 oppgaver, godkjent/ikke godkjent
Eksamen
Mappe, basert på tre arbeidskrav
Undervisningsaktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - 5 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe - tre oppgaver, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Game Lab 4 - Opplevelsesteknologi SPO2120
GameLab is a work simulator aiming to give the students a controlled environment
in which to learn how to work together in a development team.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GAME LAB 4 - OPPLEVELSESTEKNOLOGI SPO2120
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Andrew Mark Brownridge
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
andrew.m.brownridge@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
GameLab is a work simulator aiming to give the students a controlled environment in which to learn how to work together in a development team.
GameLab should be treated by the students as a normal day at work in a video game production company.

Adgangsregulering
SPO1311 Game Lab 2

Forkunnskapskrav
SPO1311 Game Lab 2

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap
Har bred kunnskap om arbeid i et tidsbegrenset prosjekt
Har bred kunnskap om å jobbe i og å organisere jobb i et gruppeprosjekt
Har bred kunnskap om hvordan ulike deler av en prosjektorganisasjon fungerer sammen i en større enhet
Har bred kunnskap om ideutvikling, pitching av ideer og oppstart av egne bedrifter
Kjenner til ulike finansieringskilder og fremgangsmåter for å starte egen bedrift
Ferdigheter
Har ferdigheter innen de fagområdene studenten har valgt å øke sin spisskompetanse på gjennom prosjektet i emnet
Har ferdigheter innen prosjektledelse og prosessutvikling i team
Kan bruke konsepttegninger for utvikling av produktidéer
Kan utvikle av forretningsplaner for finansieringssøknader
Generell kompetanse
Har erfaring i å jobbe i organiserte grupper
Er godt kjent med praktisk prosjektorganisering
Har god innsikt i evaluering av egen og andres innsats i gruppearbeid
Kan samarbeid med eksterne kunder

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Seminarer, team-møter og prosjektarbeid
Hovedarbeidsformen er prosjektarbeid. Det vil også bli workshops med tilknytning til bruk av konsepttegninger, samt formelt å beskrive sin egen
produktidé fra et forretningsmessig ståsted.

Emneevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Eksamensbeskrivelse
AK: Gruppeoppgave
OD: Obligatorisk oppmøte (80%)
Mappe
Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter.
Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle rapportene. Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes individuelle
rapporter, arbeidslogger og vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - oppmøte , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - gruppeprosjekt, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe - totalvurdering gruppearbeid og individuelle innleveringer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Tilleggsinformasjon
Ingen pensumlitteratur
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Forskningsmetoder MET1003
Emnet skal gi studentene grunnleggende opplæring i samfunnsvitenskapelige
forskningsmetoder og forskningsetikk.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
FORSKNINGSMETODER MET1003
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Line Kolås
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 22 26
line.kolas@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal gi studentene grunnleggende opplæring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og forskningsetikk, med et fokus på bruk av
metodene innen for spill og opplevelsesteknologi. Emnet gir en oversikt over teknikker for innsamling og analyse av forskningsdata, og skal danne
grunnlaget til emnet Bacheloroppgave gjennom arbeid med et forprosjekt. Kurset inneholder praktiske øvelser med fokus på problemstilling,
forskningsspørsmål, teori, datainnsamling, analyse og akademisk skriving.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Forkunnskapskrav
90 studiepoeng med emner fra 1. og 2. studieår i Spill og opplevelsesteknologi

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kandidaten...
Kunnskap
har kunnskap om formulering av problemstillinger
har bred kunnskap om samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsmetoder
har innsikt i forskningsetikk
har innsikt i planlegging av selvstendig prosjektarbeid
har kunnskap om strukturering og oppbygning av akademisk tekst
Ferdigheter
kan anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap
kan analysere relevant forskning, vurdere kildetroverdighet og utøve kildekritikk
mestrer teknikk omkring analyse av data
kan vurdere forskningsmetoder
mestrer å skrive en akademisk tekst
kan presentere eget arbeid muntlig
Generell kompetanse
har oversikt over og kan analysere relevant forskning
kan forholde seg selvstendig til relevante etiske problemstillinger
har innsikt i aktuelle forskningstemaer innen spill og opplevelsesteknologi

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesning, workshops, gruppearbeid, veiledning og selvstendig arbeid

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Arbeidskrav - 5 oppgaver, godkjent/ikke godkjent
Eksamen
Mappe, sammensatt av arbeidskrav som fungerer som forprosjekt før bacheloroppgaven
Arbeidskrav må være godkjent for å få karakter i emnet

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 5 oppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Kunstig intelligens for spill SPO2001
Kunstig intelligens er et veldig viktig emne i moderne spillutvikling. Dette emnet
utforsker av hva kunstig intelligens i dataspill innebærer, hvordan det brukes og
hvordan studentene selv kan utvikle og kvalitetssikre kunstig intelligens
implementert i egenutviklede dataspill.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
KUNSTIG INTELLIGENS FOR SPILL SPO2001
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kunstig intelligens er et veldig viktig emne i moderne spillutvikling. Dette emnet utforsker av hva kunstig intelligens i dataspill innebærer, hvordan det
brukes og hvordan studentene selv kan utvikle og kvalitetssikre kunstig intelligens implementert i egenutviklede dataspill.
Emnet tar for seg de mest fundamentale konseptene innen kunstig intelligens og utforsker
dem videre gjennom å se på hvordan moderne dataspill bruker kunstig intelligens for å berike brukeropplevelsen og skreddersy den til brukernes
ferdigheter og handlinger samt deres taktiske og strategiske valg. Moderne avansert kunstig intelligens slik det brukes i dataspill varierer fra veldig
enkle rutiner til veldig komplekse sett av algoritmer. Studentene vil utforske disse forskjellige fremgangsmåtene både på et teoretisk og et praktisk
plan. Viktige fundamentale algoritmer og tekniske konsepter utforskes.
Studentene vil også analysere ulike spilldesign for å avdekke hvordan kunstig intelligens brukes i spesifikke situasjoner. En stor del av emnet består
av å utvikle egne spillprototyper som bruker avansert kunstig intelligens.
Emnet utforsker også hvordan studentene selv kan analysere foreslåtte rutiner for kunstig intelligens for å avdekke hvor effektive de er for raskere å
kunne utvikle fungerende rutiner i sine prosjekter.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Forkunnskapskrav
SPO1110 Grunnleggende programmering

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap:
Har kunnskap om kunstig intelligens i en generell sammenheng
Har bred kunnskap om kunstig intelligens i en dataspillsammenheng
Har kunnskap om hvordan utvalgte utfordringer er blitt løst ved bruk av moderne kunstig intelligens
Har kunnskap om hvordan gitte komplekse utfordringer kan løses ved bruk av ulike tilnærminger
Ferdigheter:
Kan utvikle rutiner for kunstig intelligens for bruk i utvalgte spillmotorer og programmeringsspråk
Kan analysere tekniske utfordringer når kunstig intelligens introduseres for å løse et komplekst problem slik at prosesserings-problemer og
kapasitetsmessige flaskehalser unngås
Generell kompetanse:
Har erfaring i å vurdere om og når det er nyttig å bruke kunstig intelligens i et spillutviklingsprosjekt
Forstår hvordan kunstig intelligens brukes i andre felter enn utvikling av dataspill

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og oppgaveløsning

Anbefalte forkunnskaper
SPO1000 Programmere 3D-spill

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Underviningsaktiviteter:
Obligatorisk oppmøte min. 80 %
Arbeidskrav - 8 individuelle oppgaver bestått/ikke bestått
Eksamen:
Individuell hjemmeeksamen 1 uke (100 %)

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Hjemmeeksamen, individuell, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse - 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
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Game Lab 5 SPO2005
Game Lab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et
utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av studentene som
en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GAME LAB 5 SPO2005
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Helga Dis Isfold Sigurdardottir
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 21 14
helga.d.sigurdardottir@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Game Lab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av
studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.
Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. Grunnleggende programmering, CG Art og
CG Animation
.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kandiaten ...
Kunnskap
Har god innsikt innen fagfeltet for spill for læring og pedagogiske metoder
Har bred kunnskap omkring arbeid i et tidsbegrenset prosjekt
Har bred innsikt i å jobbe i og å organisere jobb i et gruppeprosjekt
Har god innsikt i hvordan ulike deler av en prosjektorganisasjon fungerer sammen i en større enhet
Har bred kunnskap omkring kvalitetssikring for prosjekt og prosesser
Ferdigheter
Har gode ferdigheter innen utvikling av et digitalt spill med klare elementer av spill for læring
Behersker de fagområdene studenten har valgt å øke sin spisskompetanse på gjennom prosjektet i emnet
Behersker prosjektledelse og prosessutvikling i team
Har gode ferdigheter på dokumentasjon av individuelt arbeid og prosjektprogresjon for kvalitetssikring
Generell kompetanse:
Har god innsikt innen mekanismer for læring
Har god erfaring med å jobbe i organiserte grupper
Har bred innsikt i praktisk prosjektorganisering
Kan evaluere egen og andres innsats i gruppearbeid
Behersker interaksjon med eksterne kunder

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Seminarer, team-møter og prosjektarbeid
Hovedarbeidsformen er prosjektarbeid. Det vil også bli workshops med tilknytning til bruk av konsepttegninger, samt formelt å beskrive sin egen
produktidé fra et forretningsmessig ståsted.

Emneevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Eksamensbeskrivelse
Mappe
Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter.
Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle rapportene. Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes individuelle
rapporter, arbeidslogger og vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Mappe, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
SPO3010v1 Game Lab 5 - 10 studiepoeng.
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Mobile nettveksapplikasjoner SPO2007
Emnet skal gi studentene en grunnleggende opplæring i utvikling av nettbaserte
applikasjoner for mobile plattformer gjennom bruk av objektorientert
programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og - språk. Emnet
fokuserer også på hvilke begrensninger og muligheter ulike utviklingsverktøy
pålegger utviklere av nettbaserte applikasjoner for mobile enheter, samt hvordan
flerspillerløsninger kan realiseres mot mobile kommunikasjons-, programvare- og
maskinvareplattformer.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Om andre kostnader
må disse spesifiseres.
MOBILE NETTVEKSAPPLIKASJONER SPO2007
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal gi studentene en grunnleggende opplæring i utvikling av nettbaserte applikasjoner for mobile plattformer gjennom bruk av
objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og - språk.
Emnet fokuserer også på hvilke begrensninger og muligheter ulike utviklingsverktøy pålegger utviklere av nettbaserte applikasjoner for mobile
enheter, samt hvordan flerspillerløsninger kan realiseres mot mobile kommunikasjons-, programvare- og maskinvareplattformer.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Forkunnskapskrav
SPO1110 Introduction to programming

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Om andre kostnader må disse spesifiseres.
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Læringsutbytte
Kandidaten …
Kunnskap
Har kunnskap om begrensninger og utfordringer utvikling av flerspiller dataspill medføre
Har kunnskap om grunnleggende forskjeller og likheter mellom spillutviklingsplattformer beregnet for stasjonære og mobile utstyrsplattformer
Kjenner til inntjeningsmodeller for nettverksspill
Kjenner til programmeringsverktøy som brukes for spillutvikling for mobile enheter
Har bred kunnskap om teknikker for optimalisering av mobile klientapplikasjoner
Har kunnskap om teknikker for optimalisering av nettverkstrafikk for mobile nettverksapplikasjoner
Ferdigheter
Kan designe og utvikle enkle nettbaserte applikasjoner for mobile enheter; både klient- og tjenerside
Kan vurdere kravene til datatrafikk på bakgrunn av applikasjoners kommunikasjonsdesign og protokollbruk
Generell kompetanse
Har erfaring med å designe kommunikasjonsmønstre og -protokoller for nettverksapplikasjoner
Har kjennskap til flaskehalser som kan oppstå ved bruk av mobile kommunikasjonsnettverk og metoder for å unngå disse

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og oppgaveløsning.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Arbeidskrav - 6 oppgaver, godkjent/ikke godkjente
Eksamen
Mappe, Gruppeprosjekt med individuell vurdering med tilhørende individuelle rapporter
Undervisningsaktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Game Lab 6 - portefølje SPO3110
Game Lab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et
utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av studentene som
en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø. Målet er å produsere et
spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks.
Grunnleggende programmering, CG Art og CG Animation. I tillegg skal det utvikles
individuelle profesjonelle porteføljer som kan nyttes til f.eks jobbsøking.
Ingen kostnader utover semesteravgift.
GAME LAB 6 - PORTEFØLJE SPO3110
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Robin Isfold Munkvold
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 11 22 45
robin.munkvold@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Game Lab er en jobbsimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av
studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.
Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. Grunnleggende programmering, CG Art og
CG Animation. I tillegg skal det utvikles individuelle profesjonelle porteføljer som kan nyttes til f.eks jobbsøking.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Forkunnskapskrav
SPO3010 Game Lab 5

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift.
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Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap:
Har god kunnskap med arbeid i et tidsbegrenset prosjekt
Har god kunnskap med å jobbe i og å organisere jobb i et gruppeprosjekt
Har bred innsikt i hvordan ulike deler av en prosjektorganisasjon fungerer sammen i en større enhet
Har god innsikt i hvordan man kan forske på og oppdatere egen kunnskap om nødvendige emner
Har bred kjennskap til hvordan man designer, implementerer og formidler en profesjonell portefølje
Ferdigheter:
Kan beherske de fagområdene kandidaten har valgt å øke sin spisskompetanse på
Kan anvende og beherske prosjektledelse og prosessutvikling i team, med bruk av tilhørende verktøy
Kan presentere seg selv og sitt produkt for investorer og arbeidsgivere
Kan utvikling digitale porteføljer
Generell kompetanse:
Erfaring i å jobbe i organiserte grupper
Kan beherske praktiske utfordinger tilknyttet prosjektorganisering
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, samt evaluere egen og andres innsats innen fagfeltet
Kjenner godt til nytenkning og innovasjonsprosesser
Har erfaring med interaksjon med prosjekt-kunder

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Seminarer, team-møter og prosjektarbeid
Hovedarbeidsformen er prosjektarbeid. Det vil også bli workshops med fokus på å presentere seg selv og sitt produkt for potensielle investorer eller
arbeidsgivere

Emneevaluering
Studentevaluering gjennomføres i studie- og emneplaner.

Eksamensbeskrivelse
Mappe
Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter.
Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle rapportene. Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes individuelle
rapporter, arbeidsloggerog vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.

Vurderingsordning
Samlet vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - oppmøte (80%), teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe - totalvurdering av gruppearbeid og individuelle innleveringer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
SPO2006v1 Game Lab 6 - portefølje - 10 studiepoeng.
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Bacheloroppgave SPO2000
Studentene skal gjennomføre et prosjektarbeid som skal presenteres i en skriftlig
oppgave. Rapporten skrives med bakgrunn i empirisk materiale, eller som en
teoretisk oppgave relatert til spill og opplevelses-teknologi. I oppgaven skal det
gjøres rede for problemstilling, relevant teori, metoder og funn. Prosjektet kan
gjennomføres individuelt eller i grupper på 2 studenter. Hvert prosjekt tildeles en
veileder. Tema og problemstilling skal godkjennes av emneansvarlig og veileder.
Oppgaven skal være på 30 - 35 sider tekst for gruppeoppgave, eventuelt 20 - 25
sider for individuelle oppgaver. Referanser og vedlegg kommer i tillegg.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
BACHELOROPPGAVE SPO2000
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk

Andrew Mark Brownridge
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
andrew.m.brownridge@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Studentene skal gjennomføre et prosjektarbeid som skal presenteres i en skriftlig oppgave. Rapporten skrives med bakgrunn i empirisk materiale,
eller som en teoretisk oppgave relatert til spill og opplevelses-teknologi. I oppgaven skal det gjøres rede for problemstilling, relevant teori, metoder
og funn. Prosjektet kan gjennomføres individuelt eller i grupper på 2 studenter. Hvert prosjekt tildeles en veileder. Tema og problemstilling skal
godkjennes av emneansvarlig og veileder. Oppgaven skal være på 30 - 35 sider tekst for gruppeoppgave, eventuelt 20 - 25 sider for individuelle
oppgaver. Referanser og vedlegg kommer i tillegg.

Adgangsregulering
Forbeholdt studenter på bachleorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi

Forkunnskapskrav
90 studiepoeng med emner fra 1. og 2. studieår i spill og opplevelsesteknologi.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kandidaten ...
Kunnskap
har kunnskap om utforming og avgrensing av et temaområde og en problemstilling
har kunnskap om anvendelse av samfunnsvitenskapelige metoder
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen temaområdet
har innsikt i identifisering av ulike teorier og metoder innen temaområdet
Ferdigheter
kan anvende faglig og teoretisk kunnskap samt relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske problemstillinger
kan anvende samfunnsvitenskapelige forsknings-metoder knyttet til egen problemstilling
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser problemstillingen
kan tilegne seg ny oppdatert kunnskap
Generell kompetanse
mestrer formidling av sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, drøftinger og løsninger skriftlig
vil kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen temaområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
kan gjøre etiske vurderinger knyttet til forskningsarbeid, samt gjøre kritiske refleksjoner
har innsikt i hvordan ny kunnskap skapes

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesning, seminar, gruppearbeid, veiledning og selvstendig arbeid.

Emneevaluering
Emnet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Undervisningsaktivitet
Arbeidskrav - 3 oppgaver, godkjent/ikke godkjent
Eksamen
Oppgave, Skriftlig bacheloroppgave
Undervisningsaktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet
Tittel på bacheloroppgaven settes på vitnemålet.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Bacheloroppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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