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Utbildningsområde

Tekniska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra skriftligt för några systemutvecklingsmodellers olika faser
2. analysera, konstruera och skriftligen beskriva lämpligt datorstöd i ett geografiskt
informationssytem
3. tillämpa metoder för verksamhets-, funktions- och dataanalys
4. praktiskt använda ett databashanteringsverktyg för att utföra enkla operationer på
geografiska databaser.

Kursens innehåll

Kursen ger den studerande teoretisk och praktisk kunskap om hur man utvecklar ett
informationssystem som använder sig av geografisk information. Detta innebär att den
studerande lär sig behärska metoder för verksamhets-, funktions- och dataanalys inom
geografiska informationssystem. Vidare skall den studerande inom kursens ram praktiskt lära
sig att omsätta en systemmodell till ett fungerande datasystem.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, handledning och laborationer.

Förkunskaper

Datorsystem 7,5 hp och Programmeringsmetodik 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform

Skriftlig tentamen och projektredovisning

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.
Systemeringsprojekt genomförs enskilt eller i grupp med det antal deltagare som kursansvarig
lärare meddelar. I det senare fallet skall den enskildes insatser vara klart identifierbara.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Systemeringsteori: Skriftlig tentamen
0020 Systemeringsprojekt: Praktisk redovisning

4,5 hp

Betyg: AF

3 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

