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HOVEDPROSJEKT
Hovedprosjektets tittel og beskrivelse:
Topro AS, Hoved prosjekt 20 1 4 (un ntatt offentlig het)

I hovedprosjektet har jeg vært med å utvikle en prototype, som skal benyttes i forbindelse med hjelpemidler til
mennesker med nevrologiske lidelser. Oppdragsgiver var Topro AS som er en av landets ledende aktører på dette
området. Jeg har i dette prosjektet benyttet verktøy som Autodesk lnventor. Jeg har også fått god kjennskap til
3D-printing, utforming av sprøytestøpeverktøy for plast. Jeg har ferdigstilt en rapport som inneholder fullstendige kalkyler,
tegningsunderlag, teknisk dokumentasjon og HMS vurderinger.
Hovedprosjektets omfan g :

Prosjektet utgjør 6 fagskolepoeng av totalt 120 for hele utdannelsen.
Varighet: Januar - juni 2014

Vurdering av hovedprosjektet:
Studentene har i prosjektperioden arbeidet tett sammen med oppdragsgiver, og i denne prosessen vist meget god evne
til å jobbe frem en kundetilpasset løsning. De presenterer svært gode vurderinger og løsninger, og gjennom solid
konstruksjonsarbeid og arbeid med testing av prototype leveres en prestasjon som klart utmerker seg. Valgt løsning er
også grundig vurdert, i forhold til kostnader knyttet til produksjon og implementering av løsning i eksisterende produkter.
Studentene viser gode evner til å jobbe tverrfaglig, og de kommuniserer grunnlaget for valgt løsning på en fremragende
måte.

Merknader

Prestasjon som ikke

Karakteroversikt
Symbol Generell, ikke faqspesifikk beskrivelse av vurderinqskriterier

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt, kunnskaper, ferdigheter
oo holdninoer.
Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikt,
kunnskaoer. ferdioheter oo holdninoer.
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper,
ferdioheter oo holdninqer.
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig,'inn§ik1,
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. '
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Studenten viser manglende-innsikt og


