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Huvudområde Besluts-, risk- och policyanalys

Ämnesgrupp Övriga tekniska ämnen

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. utvärdera olika programvarutjänster för beslutsfattande och riskbedömning bl.a. genom
tillämpning på realistiska problemställningar
2. kritiskt granska den studerade metodikens värdeteoretiska och mätningsteoretiska
grundvalar
3. visa fördjupad förståelse av genomgångna teorier och verktyg.

Kursens innehåll Kursen är fortsättning på kursen Teorier och verktyg för komplexa beslut 1. Kursen innehåller
omfattande teoretiska avsnitt och praktiskt arbete med beslutsstödssystem. Principerna för
olika hjälpmedel och olika typer av metodik fördjupas. Olika programvarutjänster såsom
beslutsstödssystem används praktiskt och ett kritiskt utvärderande perspektiv anläggs.

Undervisning Undervisningen bedrivs på distans via högskolans lärplattform, där en studiehandledning och
kompletterande kursmaterial publiceras. Det egna arbetet utgör en viktig del av kursen och
består av litteraturstudium, arbete med inlämningsuppgifter och duggauppgifter. Handledning
sker genom att läraren besvarar frågor från studenterna i kursens diskussionsforum, samt i
mindre omfattning individuell handledning.

Förkunskaper Specialisering inom besluts-, risk- och policyanalys 7,5 hp samt Teorier och verktyg för
komplexa beslut 1 7,5 hp eller motsvarande.
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Examinationsform 0010 Individuella uppgifter 2,5 hp, betyg U,G
0020 PM och/eller tentamen 5 hp

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av examinator eller kursansvarig i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuella uppgifter 2,5 hp Betyg: UG

0020   PM och/eller tentamen 5 hp Betyg: AF


