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Utbildningsstyrelsen hat beslutat indra gtundetna for gtundexamen i audiovisucll
kommunikation (grunderna for lziroplanen och for ftistiende examen) enligt
bilagorna 1-3.

- Examensgrunderna har utokats med namnet och examensbenzimningen pA utbildnings-
progammet/kompetensomridet som finns i forordningen om yrkesinriktade grundexamina

- Uppbyggnaden av examen dndras si att det i utbildningsprogrammet fcir audiovisuell
kommnnikation i den grundliggande yrkesutbildningen ir mojligt atl avlagga examensdelarna
Digttalisering och medieproduktion och Examensdel frin yrkeshogskolesfudier som valfria
examensdelar och att det i kompetensomridet for audiovisuell kommunikation som fristiendc
examen dr moiligt att avlagSgz examensdelen Digrtalisering och medieproduktion som valfti
examensdel

- En ny examensdel har lags ttll 4.2.'17 Digitalisering och medieproduktion

- En ny examensdel har lagts t:11l-4.2.1,8 Examensdel frin yrkeshogskolestudier.

Ftjreskriften skall beaktas i den gtundldggande utbildning (ldroplansbaserad
utbildning) och i ftistiende examina som inleds efter 1.8.2012. Utbildning och
fristiende examensprestationer som inletts fore foteskriftens i krafttridande kan
slutforas enligt foreskriftl0.3.20l,O nt32/01,1./2010 t.o.m. 31.7.2022, sivida inte av
andn fi5tfattningar och bestimmelser annat foljer.

I den liroplansbaserade utbildningen skall utbildningsanordnaren gota upp och
godkinna en liroplan for undewisningen med beaktande av vad som bestdmts i dessa

examensgrunder.

Ndt examensfotbetedande utbildning ordnas bestzimmet utbildningsanordnaren om
utbildningens innehill och ordnande enligt examensgrundetna. Den som deltar i
utbildningen skall som en del av utbildningen beredas en mojlighet att avligga
fristiende examen.

Utbildningsanordnafen, examensarrangoren eller examenskommissionen kan inte
limna examensgrundema obeaktade eller avvika frin dem.

d*i
Generalditektor Aulis Pitkili

UuM fuantLLrL-.-,t
Ovedngenjor I(ati Lounema

Kapitel 1 Milen for och uppbyggnaden av examen
Underkapitel 4.2 Drgjtahsering och medieproduktion
Underkapitel 4.2 Examensdel frin yrkeshogskolestudiet
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UAr,S,N FOR OCH UBBYGGNADEN AV GRUNDEXAME,N
I AUDIO\TSUELL KOMMUNIKATION. MEDIEAS SI STENT

1.2

UPPBYGGNADEN AV GRUNDE,XAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION

GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION, MEDIEASSISTENT, 120 SV

I GRUNDIAGGAND E YRKESUTB ILDNING
UTBILDNINGSPROGRAMMET FOR AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION

4.2.f1 Digitalisering och medieproduktion, 20 sv
4.2.18 Examensdel frin yrkeshiigskolestudier

GRUNDEXAMEN I AUDI OYI SUELL KOMMUNI KATI ON. MEDI EAS S I ST ENT
I FRISTAENDE E,XAMEN
KOMPETENSOMRADET FOR AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION

4.2.n Digitalisering och medieproduktion
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4
YRKESINRIKTADE, EXAMENSDE,LAR,
KRAV PA YRKESSKICKLIGHET OCH BE,DOMNING
FOR GRUNDEXAMEN I AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION

4.2.n Digitalisering och medieproduktion

Krav pi yrkesskicklighet

Bedomning

Den studerande eller examinanden kan
) lagra text och bild, ljud, rodiga bilder och tredimensionella modeller enligt kvalitetskriterierna

I pi ett etiskt sitt hantem alla materialqper, frin olika dokument till kulturhistoriskt virdefuila och

unika material

I beakta upphovsritterna i anslutnirg till digitalisedng och distdbution
I fotbehandla, digitalisera, efterbehandla,lagra och distribuetu sn digital produkt
I anvinda analoga och digitala apP2;t^ter for itergivning och lagdng samt kalibrera och underhilla

dem
t) ta emot digitaliserade bilder, ljud och rodiga bilder, forbdttra deras laralitet och hitta hmplig
, teknik och apparatur for att skapa en arkivbestandig kopia

I behandla, versionshantera och gota arkivkopior av materialet 5261 tillgingliga kopior i entghet

med kvalitetskriteriema och anvisningarna

I tilnmpa organisationens anvisningar om digrtal lingtidslagring
I identifiera, samla in och anvdnda deskriptiva, tekniska, strukturella och administrativa metadata.

I tabellen hat bedomningskdtetier for tre olika nivier av kunnande samt foremilen for
bedomning sammanstillts. I den grundnggande yrkesutbildningen utgor fciremilen for
bedomning samtidigt det centrala innehillet i examensdelen.

Foremi'l for bedomnins Bedomninsskriterier
1. Behirskande av
arbetsprocessen

Noiaktisa Nl Goda G2 | Betomlisa 83
Den studetande eller
exalnlnanoen

Planering av
di gi talis eringsproces s en

planerar di gi talis erings-
ptocessen under
handledning

gestaltar digitalis erin gs-

processen i sin helhet
och gor upp en

begriplig plan for dess
genomforande

behdrskar di gitalis eringsProces sen

i sin helhet och stdller upp kund-
inriktade, tekniska eller kvalitativa
mil for sitt arbete samt gor upp
en tvdlie plan for att ni dem

Genomforande av
di gitaliseringsproces s en

iakttar givna anvisningar och
genomfor di gi talis erings-
processen under
handledninE inom utsatt tid

arbetar flexibelt,
utvecklar digitalis erings-
processen och utfor sitt
arbete inom utsatt tid

arbetar pi eget initiativ, utvecklat
di gi taliseringsproces s en och utfor
sitt arbere sjdlvstdndigt inom
utsatt tid

Utvdrdering av
di gi talis eringsproces sen

utvirderar
digitalis eringsproces s en
under handledning.

utvirderat
digi taliseringsproces sen

och motiverar sina

beslut.

utvirdetat
digitalis eringsproces sen 1

forhillande till hela produktionen.
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Fotemil fot bedomnins Bedomninsskriterier
2. Behdrskande av
arbetsmetoder, -
redskap och material

Noiaktiea Nl Goda G2 Beroml-isa 83
Den studetande eller
examinanden

Lagnngav me-
diedokument, bearbet-
ning av det samt val av
utrustning for arbetet

anvinder och sammanstdller
undet handledning verktyg
och material i anslutning till
rli gi talis eringsproces s en

klarat sjilvstindigt
en digrtaliserings-

process, stoder sig

anvisningar nir det
giller vetktyg och
matetialhantetins

DA

genomfor en medieproduktion
s j ilvstindigt och utvecklar
arbetsorocessen

Sikerstdllande av kvali-
teten pi medie-
produktionen

behover sdrskild kvalitets-
sdkring i digitaliserings -
pfocessen

formir sjdlvstindigt
sikerstilla kval-iteten pi
en digitaliserings-
Drocess

forenar kvalitetssikringen av

medieproduktionen med
kvalitetskriterierna for
die'italis ednssDro ces s erna

Anviindning av den
utrustning och de
pfogfam som
medieproduktionen
kriver

anvinder under handledning
den utrustning och de
progmm som digitaliserings-
processen kriver

anvinder sjdlvstindrgt
den utrustning som
digi talisedngsproces s en

kriver i de olika
skedena av
medieoroduktionen

viljet och anvinder pi ett
yrkeskunnigt sitt den utrustning
och de program som
medieproduktionen krdver samt
utvecklar
disitalis erinEsDro ce s s erna

Anvdndning av matertal
for medieproduktionen

anvinder under handledning
de material som medie-
produktionen forutsitter for
att genomfora en planerad
arbetsuppgift

genomfor sjilvstindigt
en given arbetsuppgift
och anvinder planenligt
de material som medie-
produktionen
forutsitter

optimerar anvindningen av de
material som medieproduktionen
forutsdtter enligt en given plan
och urvecklar samt-idigt sina
arbetsmetoder

Sikerstillande av
digitaliserings-
processeos kvalitet

fas ts tiller under handledning
de patametrar som uppftller
kvalitetskritederna for
di gi talis eringsproces s en

faststiller s jdlvstindrgt
de parametrar som
uppSillet
kvalitetskriterierna

faststdller och kan tillimoa
kvalitetskriterierna for
medieproduktionen i
digitalis eringspro ces s en

Siketstdllande av
sluproduktens kvalitet

arbetar under handledning si
att slutprodukten uppftller
de kvalitetskdterier som
stills pi arbetet

arbetar si att slutpto-
dukten upp$'ller de

kvalitetskriterier s om
stdlls pi arbetet

arbetar si att slutptodukten ir
indamilsenlig och si att
kvaliteten kan upprepas

Behdrskande och
underhill av den
utrustning som arbetet
ktiver

underhiller undet
handledning den utrustning
som arbetet krivet och kan
be om utomstiende hjdlp.

underhiller pi ett
sjilvstdndigt sitt den
utrustning som arbetet
kriver och vet nit
utomstiende hjilp
miste tillkallas.

undethiller pi eget initiativ den
uffustning som krivs for atbetet
och kan vid behov anhra
utomstiende expertis.

Foremil fot bedomnins Bedomninsskriterier
3. Behdrskande av den
kunskap som ligger till
efund for arbetet

Noiaktisa N1 GodaG2 Beroml-isa 83
Den studetande eller
examinanden

Att soka och anvinda
information

soker undet handledning
information om btanschen
och tilldmpar den i medie-
esfi di gi talis erings arbetet

soket information om
branschen och tillimpar
den pi ett sjdlvstindigt
sitt i medie- och
digitaliseringsarbetet

soker information om bran-
schen och tdlampar den pi ett
sjilvstindigt sitt i medie- och
digi taliseringsarbetet och
utvecklat samtidigt sina

arbetsmetoder
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Sitt att pivisa yrkesskickligheten

Den studetande eller examinanden visar sin yrkesskickLghet genom att utfora
arbetsuppgifter som uppfyller kraven pi yrkesskicklighet inom digitalisering och
medieptoduktion. Arbetet utfors i sidan omfattning att yrkesskickligheten kan konstateras
motsvara kraven pi ytkesskicklighet.

Genom yrkesprov visas itrninstone
behdrskande av atbetsprocessen i sin helhet (planmissighet, utveckling och avgtinsning av

imnet, tidsanvindning och schemaldggning)

behirskande av arbetsmetoder, -redskap och rr'aterial i sin helhet.

behdrskande av den kunskap som ligger till grund for arbetet i sin helhet.

nyckelkompetenser for livslingt lirande i sin helhet.

a

a

a

Kinnedom om yrkes-
terminologi och teknik

kdnner till den centrala ter-
minologin for
medieoroduktion

anvindet ytkestetmino-
login for medieproduktion

anvinder obehindrat yrkes-
terminologin for
medieDroduktion

Anvdndning av

^pp^r^t.rr 
och program

anvinder under handledning
den apparatur och de
program som behovs i
medieproduktionen

anvindet den appatatur
och de program som be-
hovs i medieproduktionen
i enlighet med uppdraget

anvinder den apparatut och de

program som behovs for
medieproduktionen och
tillimpar dem i vaderande
arbetssifuationet

Genomforande av
atbetsuppgifterna

utfor under handledning
arbetsuppgiftema pA ett
prestationsinriktat sitt

utfor atbetsuppgifterna pi
ett sjilvstindigt och meto-
diskt sitt

utfor arbetsuppgtftema pi ett
profes sionellt och systematiskt
satt

Iakttagande av den
kultuella
refetenstamen

identifierat under
handledning metoder som i'r
tvpiska for tidsildetn.

identifierar metoder som
ir tlpiska for tidsildern.

identifrerar och tillimpar me-
toder som dr qpiska for
tidsildern.

Fotemil for bedomnins Bedomnineskriterier
4. Nyckelkompetenser
for livslingt ldrande

Noiaktisa Nl Goda G2 Beromlisa 83
Den studerande eller
examinanden

Interaktion och
samarbete

kan samarbeta tilltickligt
med hinsyn till arbetsupp-
qiften

strivat i samarbete efter
att fudmja en resultatrik
verksamhet

arbetat aktivt for att ni de

gemensamma milen och
stoder andra vid behov

Yrkesetik identifietar de etiska nor-
mema inom branschen,
frhgor i anslutning till data-
skyddet och upphovsritterna
samt arbetsplatsens regler
och arbetsanvisningar

tillimpar de etiska nor-
merna inom branschen,
praxis i anslutning till da-

taskyddet och upphovs-
ttitterna s amt arbetsplat-
sens regler och arbets-
anvisninsat

hat tillignat sig och fuaniat t
sitt arbete de etiska noffnerna
inom branschen, beaktandet av
dataskyddet och upphovs-
rattetna samt atbetsplatsens
regler och arbetsanvisningar

Ldrande och
problemlosning

provat olika losningar under
handledning

provar olika sitt att losa
uppgiftet

provar olika sitt att losa
uppgifter och tillimpar sma

kunskaoer i oroblemsiruadoner
Hilsa, sikerhet och
funktionsformiga

identifierar faktorer som
piverkar hilsan, sikerheten
och funktionsformigan i
arbetet och undviker risker i
arbetet.

arbetar pi ett sitt som
frd,mjar sikerheten, hils an

och funktionsformisan.

arbetar aktivt och intiativirikt
pa ett sett som ftimjar
atbetsgemenskapens hilsa,
funktionsfotmiga och
sdkerhet.
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Till de delar som den yrkesskicklighet som krivs i examensdelen inte kan visas i ett
yrkesprov eller vid ett examenstillfille, kompletteras den genom 

^flflaLn 
bedomning av

kunnandet, t.ex. med intervjuer, arbetsuppgifter och andn tillfodithga metoder.
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4.2.18 Examensdel ftin yrkeshiigskolestudier

I grundexamen i audiovisuell kommunikadon kan den studerande eller examinanden genom
sin personliga studieplan ta in en yrkesinriktad examensdel frin foliande
yrkeshogskoleexamina:
. yrkeshogskoleexameninomkulturbranschen
o yrkeshogskoleexameni foretagsekonomi, ftadenom
o yrkeshogskoleexamen i teknik, ingenjor (YFf .

Utbildningsanordnaren for grundexamen i audiovisuell kommunikation godkinner studierna
i fthga som en del av grundexamen i audiovisuell kommunikation. Inga yrkesprov kirvs fc,r
yrkeshogskolestudierna.


