“Turning code
into things”

VERKET FABLAB

FAB ACADEMY 2019
“DRØMMER DU OM Å JOBBE MED INNOVASJON
OG DESIGN? ELLER STARTE EN TECH-VIRKSOMHET?
FAB ACADEMY GIR DEG VERKTØYENE OG DET
INTERNASJONALE NETTVERK TIL Å LEVE UT DRØMMEN!”

Kick start your own tech company or your career within innovation and technology. During this 20 weeks intense course you
become part of an international network and achieve the tech
skills necessary to pursue your dream and make your product.
You will attend a live masterclass led by Neil Gershenfeld (prof.
at MIT), Director of the FabAcademy Program. The masterclass
takes place once a week at 3pm by videoconference in Verket
FabLab. Every week you must solve a hands-on assignment on a
new technology: CAD, Project Management, Electronics, Programming, 3D-printing, Laser cutting, CNC and Interface design.

Are you prepared?
We think so, if you:
• Use vector based drawing software.
• Have passed the courses on intro and certification to
technologies in the lab
• Love to create with your hands and make your own designs
• Have a product idea that is so important for you that you will 		
spend 25-30 hour per week to make it come true.

During the whole course you make your prototype in a FabLab.
You document and share all assignments and your product on a
personal website.

“If you could make (almost) anything,
what would you make? “

LÆR HVORDAN TALL KAN BLI TIL TING
Fab Academy er et 5 mnd. akademi som stammer fra MIT
programmet “How to make almost anything”, og blir distribuert
gjennom FabAcademy av MIT direktør for Center for Bits and
Atoms på MIT. Akademiet lærer deg hvordan å utvikle egne
prototyper. Dette er et globalt program hvor man ukentlig lærer
nye områder innen prototyping - og samtidig har en interaktiv
undervisning med klasser fra hele verden.
På samme måte som kommunikasjon og data gikk fra analog til
digitalt, som nå har resultert i en verden med PC’er og internett,
fører Digital Fabrication til at hverdagsmannen i gata kan lage
nesten alt, hvor som helst.
Utviklingen av Digital Fabrication er basert på å få koder
til beskrive ting, på samme måte som proteiner er kodet i
molekylærbiologi. Prototypeversjoner av disse funksjonene er
nå tilgjengelig på FabLab’er inkludert Verket FabLab.
På Fab Academy, lærer du hvordan du kan fremstille, prototype
og dokumentere ideene dine gjennom mange timer med
praktisk erfaring med digitale fabrikasjonsverktøy, det vil si at vi
bruker en rekke forskjellige formater og gjøre dem om til fysiske
objekter.
Fab Academy Diploma består av en 5 måneders deltidsstudieprogram, fra januar til juni. Fab-diplomet er resultatet av summen
av Fab Academy-sertifikater. Eksamensbeviset blir vurdert av
studentens oppnådde ferdigheter i stedet for tid eller studiepoeng.
Fab Academy er en rask og praktisk læringserfaring hvor
studentene planlegger og utfører et hvert prosjekt og resulterer
i en personlig portefølje av tekniske kvalifikasjoner.

STUDENTER PÅ FAB ACADEMY LÆRER
Hvordan å bruke Fab Labs digitale fabriksjonsverktøy for
prototyping.
• 3D modellering
• Laserkutter
• Vinylkutter
• CNC - fresemaskin
• Elektronikk-design og produksjon
• Programmere mikrokontrollere på egenproduserte kretskort
• Forming og støping
• 3D scanning og printing

Alle studentene i Fab Academy-kurset blir en del av et globalt
FabLab / Fab Academy nettverk og kan kommunisere med
andre medstudenter verden over.

HVORDAN FUNGERER DET?
Fab Academy er en global distribuert pedagogisk modell som
gir en unik opplevelse. Hver FabLab som deltar i Fab Academy
sitt program er en del av en global FabLab/Fab Academy
nettverk. Disse FabLab´ene er knutepunkter som tilbyr Fab
Academy-programmet.
Studentene deltar på globale forelesninger som sendes hver
onsdag fra klokken 15:00 til 18:00 norsk tid. Forelesningene
blir det gjort opptak av og er tilgjengelig for studentene
gjennom hele semesteret. I tillegg til forelesningene er det 2/3
deler lab-dager hver uke hvor studentene har tilgang til det
digitale produksjonsutstyret og personlig hjelp til prosjektene.
Hver FabLab vil etablere tidsplanen for disse Lab-dagene.
Fab Academy fakultetet, som er leder i sine respektive
fagområder, er de som leverer de globale forelesningsvideoene og overvåker faglig innhold og veileder forskning. Praktisk
instruksjon i laboratoriene leveres av instruktører som overvåker
og evaluerer sertifikater, utvikler og deler undervisningsmateriale
og bistår med prosjektene.
Fab Academy er et deltidsstudie som varer over en 5 måneders
periode og starter i januar. Programmet blir kun arrangert
1 gang i året. Studentene lærer å fremstille en prototype/produkt
ved hjelp av digital fabrikasjon. Det er en praktisk læringserfaring hvor studentene lærer mye på kort tid og hver uke blir
et nytt prosjekt forberedt og gjennomført.
Det blir gjort opptak av hver enkelt forelesningene og er da
tilgjengelig for studentene under hele semesteret. To til tre
ganger i uken vil studentene få tilgang til Verket FabLab.
Studentene får da tilgang til nødvendig materiale, utstyr og
maskiner og studentene vil få personlig veiledning til de
forskjellige prosjektene.

Studentene har tilgang til en eller flere instruktører under hele
studiet.. Verket FabLab støttes og følges også opp av andre
regionale instruktører med mer avansert kunnskap og kompetanse innenfor de 16 modulene studentene skal gjennom.
Under studiet oppdaterer studentene ukentlig en portefølje som
dokumenterer deres verk. Porteføljen vil bli gjennomgått av deres
lokale instruktører og regionale mentorer, dette for å sikre at hver
student oppfyller de globale standardene og følger utviklingen
i aller beste praksis.
Fab Academys rolle er å iverksette, guide og teknisk trene opp
nye studenter som kan brukes å lede og å delta i det globale
FabLab-nettverkfellesskapet. Det er slik Fab Academy trener
våre lærere/instruktører og slik blir FabLab-nettverket vårt større
og bedre. Samtidig er det også en fin måte å bli kjent med et
bredt spekter av digital fabrikasjon, elektronikk, støping, modellering, og det å opparbeide seg gode ferdigheter og å øke
kompetansen sin på kort tid.
Under studiet vil studenten lære hvordan man fremstiller en
prototype og dokumentere ideene sine gjennom mange timer
med praktisk øving og erfaring med digitale fabrikasjonsverktøy.
Dokumentasjon av de ukentlige prosjektene skal inneholde:
• Selve oppgaven (hva du skal gjøre).
• Hva Fab Academy vil at du skal lære hver uke.
• Hvorfor du har valgt den valgte oppgaven.
• Dokumentasjon av prosess og ferdig produkt.
• Under prosjektene til studentene kontrollerer de informasjonen
for hvert prosjekt i dokumentasjonen.

Student project IAAC Barcelona

Akademiet avslutter med en prosjektperiode
hvor hver student utvikler sin egen idé og
prototype.

Student project IAAC Barcelona

Studentene rådfører seg med sin lokale instruktør når prosjektet
er fullført, slik at instruktøren kan inkludere dette i sin ukentlige
evalueringsrunde. Studentens instruktør vil informere om datoer
og tidspunkt for innlevering og vurdering.

UTEKSAMINERINGSDAGEN
Alle studenter som har bestått alle evalueringstrinnene/prosjektene vil motta Fab diplomaet på uteksamineringsseremonien. Det
er frivillig å delta på denne konferansen.

Etter fullført studier vil studentene bli tildelt Diploma av
Fab Organization.

Seremonien finner sted under den årlige Fab-konferansen i
august/juli og Fab Academy-studenter fra hele verden kan få
muligheten til å møte hverandre.

Fab Academy er regissert av Neil Gershenfeld, produsert av
Sherry Lassiter og koordinert av Tomas Diez. I tillegg til Neil
Gershenfeld og Sherry Lassiter, vil vi også ha våre egne instruktører som veileder studentene gjennom prosjektene. Instruktør
på Verket FabLab blir Hanne Eriksen og Mentor Ohad Meyuhas
fra FabLab IL.
HVA KREVES AV DEG?
Minimumskravene om følgende verktøy og prosesser:
• 2D og 3D modellering
• Digital fabrikasjon
• Elektronikkprogrammering
• Web design og utvikling
Man trenger i utgangspunktet ingen spesifik bakrunn for å delta.
I Fab Academy studerer du nemlig på det nivået du selv befinner
deg på. Det er opp til hver enkelt å utfordre seg selv og å øke
vanskelighetsgraden når oppgavene blir for enkle.

HVA FÅR DU UT AV STUDIET?
På Fab Academy, lærer du hvordan du kan fremstille, prototype
og dokumentere ideene dine gjennom mange timer med
praktisk erfaring med digitale fabrikasjonsverktøy, det vil si at vi
bruker en rekke forskjellige formater og gjør dem om til fysiske
objekter.
Du lærer å bruke Verket Fab Lab sine digitale fabrikasjonsverktøy til å skape et produkt eller en prototype:
• G..Weike Laserkutter
• CNC precision Milling Machine
• 3D printer
• GCC Vinyl Cutter
• CNC fullsize milling machine
• Du lærer å design- og produksjon av elektronikk hjelp av en 		
rekke sensorer og utgangsenheter.
• Du lærer å programmere AVR-mikrokontrollere
• Du lærer forming og støping
• Du lærer 3D scanning og printing

KURSPLAN
AKADEMIET ER DELT INN I 16 MODULER OG INNEHOLDER:
1. Digital fabrikasjon - hvordan det utøves i praksis		1 uke
2. 2D- og 3D-modellering		1 uke
3. Laserkutting		1 uke
4. Elektronisk design og produksjon		2 uker
5. CNC-fresing		1 uke
6. Input device		1 uke
7. 3D-modellering og -støping		1 uke
8. Mekanisk design.		1 uke
9. 3D scanning og printing		1 uke
10. Output device		2 uker
11. Grensesnitt og applikasjonsprogrammering		1 uke
12. Innføring i nettverk og kommunikasjon		1 uke
13. Maskindesign		2 uker
14. Digitale fabrikasjons, applikasjoner og implikasjoner		1 uke
15. Lisens, eiendomsrett og forretningsmodeller		1 uke
16. Prosjektplan		2 uker
17. Final Project

STUDIEAVGIFTEN
Studenten betaler en forpliktelsesavgift 2000 USD/€ etter at studenten har mottatt akseptbrevet, dette er for å verifisere at
studentens ønske om å starte opp på studiet, men studiet vil til sammen koste 5000 USD/€.
Resterende studieavgifter kan betales i enten ett avdrag innen januar, eller i to avdrag:
1) 1500 USD/€ senest januar
2) 1500 USD/€ senest mars
• Forpliktelsesavgiften er en del av den totale studieavgiften på 5000 USD/€
• Forskuddsbetalingen på 2000 USD/€ vil ikke bli refundert.
• Resten av studieavgiftene kan bli refundert dersom studenten melder seg av kurset før kursstart.
Fab Academy forbeholder seg retten til å avbryte eller utsette avbryte Diploma-kurset dersom det er for lavt antall påmeldte
studenter på Verket FabLab.
• Ved kanselering av kurset hos Verket FabLab vil 100% av studieavgiften bli tilbakebetalt.
• I tilfelle kurset blir utsatt vil studieavgiften bli refundert til studenter som har søkt.
• Studieavgiften vil ikke bli refundert etter offisiell studieoppstart.
Studenter som:
Unngår å betale studieavgiftene til Fab Academy eller til Verket Fab Lab - det gjelder også undervisnings- og materialavgifter, eller
hvis studenten ikke returnerer materiale som tilhører Verket Fab Lab (adgangskort, biblioteksbøker, programvarelisenser eller annet),
vil ikke motta den endelige diplomen eller sertifiseringsbeviset.
Ikke leverer oppgaver og annet som er etterspurt av instruktøren, er borte fra leksjonene, møter opp på mindre enn 90% av timene
og eller ikke deltar i mer enn de 15 påfølgende timene, vil det bli forstått som at studenten har trukket seg fra studiet. I denne
situasjonen vil studenten miste alle sine oppnådde studiepoeng, og all rett til å få tilbakebetalt studieavgiften samt at Central
Coordination* ikke deler ut diplom og sertifiseringsbevis.
Coordination* er den primære administrative kontakten, som er spesielt ansvarlig for noder og studentens søknad og opptaksprosesser, de koordinerer stipendprogrammet og den globale evalueringsprosessen. De har også ansvaret for økonomi og arkivering.
STUDIEAVBRUDD
Skulle studenten trekke seg fra studiet før studiestart og studieavgiften er betalt eller delvis betalt og sier ifra i god tid før studiestart
vil Central Coordination refundere 85% av de betalte utgifter som overstiger forskuddsbeløpet på 2000 USD/€.
VIKTIG
For å få tilbakebetaling må studenten gi en gyldig begrunnelse for årsaken til tilbaketrekningen.
KANSELLERING AV KURSET
Verket FabLab forbeholder seg retten til å kansellere kurset dersom vi ikke har nok søkere til Fab Academy.
Dersom kurset blir kansellert vil studentene som allerede har betalt studieavgiften få 100% refusjon.

SEMESTERAVGIFT
Fab Academys studieavgift vil komme på ca. 5000 (USD/€) / 45 000,- NOK.
HVA INNGÅR I PRISEN?
• Alt av nødvendig materiale for å gjennomføre programmet
• 16 timer i uken med praktisk Fab Lab-tilgang og personlig veiledning/instruksjon
• 1 års vurdering og evaluering (det er to evalueringsrunder pr. studieår)
• 1 diplom + frakt
• 1 sertifiseringsbevis (viser til fullført studie)
• Individuell plass i Fab Academy-arkivet med medfølgende tilgang og vedlikehold på livstid.
• Tilgang til Live Fab Academy Video Conferencing System (MCU) og fakultetet.
• Tilgang til laboratorieutstyr og fasiliteter (etter avtale/enighet med Verket Fab Lab)
• Gratis tilgang til den årlige FAB-konferansen og Diplomprisutdelingen (kun studenter med oppgradering)
• Gratis programvarelisenser for utvalgte programvarepakker i løpet av studiet.
• Livstidmedlemskap til Fab Academy Alumnigruppen.
VIKTIG: Etter dette vil ekstra kopier og tilgang til instruksjon og evaluering få ekstra kostnader - dette bestemmes av Verket FabLab.
Ekstrakostnader:
Eksamenskostnader:
Kopi av diplom
Kopi av sertifiseringsbevis

250 USD
100 USD + forsendelse
50 USD + forsendelse

HVA BRUKER FAB ACADEMY & VERKET FABLAB STUDIEAVGIFTEN PÅ?
1) Den lokale delen av undervisningen (2500 USD/€) er delt inn i fire deler:
25% (625 USD/€) er for direkte studiekostnader, forbruksvarer og materialer til prosjektene.
25% (625 USD/€) går til fasiliteter, innkjøpsmaskiner og driftskostnader for plassbruk.
25% (625 USD/€) drift av labben som inkluderer planlegging av møter, følge opp studenter og å veilede klassetimene.
25% (625 USD/€) er for instruksjoner. Individuell teknisk veiledning.
2) Den globale delen av undervisningen (2500 USD/€) er også delt inn i fire deler:
25% (650 USD/€) er til fakultetet.
Dette dekker forbedring og utvikling av forelesningene, og det å drifte den globale utviklingen og vurderingen av læreplanen.
25% (650 USD/€) er for den totale driften.
Dette inkluderer det regionale tilsynet, og direkte støtte til klassen - for eksempel opptak av undervisningsvideoene.
25% (650 USD/€) er for det administrative.
Dette gjelder vanlige kostnader på tvers av klassene, inkludert økonomistyring, drift, logistikk, lagre videoopptakene og vedlikehold av
servere.
25% (650 USD/€) er til støtte for studentene.
Dette dekker gjennomgang og akkreditering av studiearbeid, registrering for eksamen ved FABx-eventene samt bidrag til stipendier.
OM NODER OG MENTORER
Nye Noder (nybegynnere) som lærer opp de fremtidige nodene, trenger en ekstern Mentor for å ivareta driften og for å hjelpe til å
instruere. Derfor går 25% av studieavgiften til å ivareta Mentoren.
Videreutviklede Noder er de Labbene som har nylig uteksaminerte instruktører (1år), slik vi har det her på Verket Fab Lab, som kan ta
vare på driften, men som likevel vil trenge veiledning fra andre mentorer igjen.
Til slutt, en Ekspert Node-lab har kun lokale instruktører.
Alle Fab Labber er gruppert rundt større superknutepunkter som støtter lokale forsyningskjeder for spesialisert materialer, mentorer
med avanserte ferdigheter og som tilbyr større kapasitet og mer kompetanse.

BETALINGSINFORMASJON
FAKTURA
Dersom studenten ønsker å betale via faktura, ønsker vi at studenten tar kontakt med Central Coordination via mail:
coordination@fabacademy.org. Dette bør gjøres snarest etter opptaksbrevet er mottatt.
Skal bedrift eller en organisasjon betale studieavgiften behøver vi å få tilsendt:
• Fullt navn på bedriften/organisasjonen
• Bedriftens folkeregistrerte adresse
• Epostadresse fakturaen skal sendes til
• Organisasjonsnummeret til firmaet, dersom bedriften er MVA-pliktig.
Skal du eller en annen person betale studieavgiften fra privat konto ønsker vi å få tilsendt:
• Fullt navn og adresse
• Passnummer og fødsels- og personnummer.
• Central Coordination sender kun ut en faktura med hele studieavgiftsbeløpet som kan betales ved en transaksjon eller delt
opp to betalinger, slik som forklart ovenfor.
Fakturaen sendes ut før kurset/studiet starter.
VIA BANKOVERFØRING
Navn på organisasjon:
Addresse:
Kontonummer:
Bankens navn:
Bankens postadresse:
IBAN:
SWIFT:

IAAC (Institud d’Arquitectura Avançada de Catalunya)
C/ Pujades nº102 08005 Barcelona
0049 6784 31 2716153842
BANCO SANTANDER S.A.
Av. Via agusta nº182, 08021, Barcelona
ES8800496784312716153842
BSCHESMMXXX

NB! Forsikre deg om at bankoverføringens SUBJEKT er ditt personlige navn, og ikke er den personen som iverksetter
overføringen. Pass også på å velge SWITF-instruksjonskoden “OUR” når du bestiller bankoverføringen. Dette betyr at du
må betale overføringsgebyrer.
VIA PAYPAL
Betalingsbeløpet + 3,4% (PayPal overføringskostnader)
Vennligst send til: administration@iaac.net
VIA KREDITTKORT/VISA
Vennligst ta kontakt med coordination@fabacademy.org

SØKNAD
HVA KREVES AV DEG FOR Å SØKE?
På Fab Academy studerer du på det nivået du selv befinner deg på, men det er ønskelig med et minimums kjennskap til
områdene listet under, dog ikke et absolutt krav.
• 2D og 3D modellering
• Digital fabrikasjon
• Elektronikk/programmering
• Webdesign og utvikling
SØKNADSPROSESSEN
Det er åpent for å søke fra September til Desember.
Potensielle søkere som ønsker å registrere seg som student i Fab Academy fyller ut et elektronisk skjema for å bli kvalifisert. Når
Central Coordination (den administrative avdelingen til Fab Academy) mottar søknaden med søkerens profil, vil informasjonen sendes
videre til Verket Fab Lab. Verket Fab Lab vil så vurdere søkerens informasjon og profil og igjen gi tilbakemelding til Central
Coordination om søkeren er akseptert eller ikke.
Etter at søkeren er akseptert og har kommet inn på studiet vil det bli sendt ut et opptaksbrev med full informasjon om studiet samt
betalingsinformasjon.
OPPTAKSPERIODEN
Opptaksperioden er fra desember til midten av januar. Studentene som har mottatt et opptaksbrev til Fab Academy må betale
studieavgiften innen fristen er utløpt for å bli registrert som student og for å kunne starte studiet.
Dersom studenten skulle trekke seg fra studiet etter studiestart og har betalt studieavgiften, vil deler av beløpet bli tilbakebetalt
i henhold til hvor langt ut i studiet studenten har kommet.
Ønsker du mer informasjon? Kom innom oss på en omvisning og få mer informasjon om akademiet.

Verket FabLab holder til: Ibsensgate 4, 1530 Moss
Vi holder åpent:
MANDAG – TIRSDAG:
ONSDAG – TORSDAG:
FREDAG:
LØRDAG:

08:00 – 16:00
08:00 – 22:00
08:00 – 16:00
11:00 – 16:00

Eller kontakt oss på:
Telefon:
Mail:
Nettside:

48 19 14 29
post@verketfablab.no
www.verketfablab.no
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