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Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1, förstå hur geografiska informationssytem fungerar
2, beskriva skillnaden mellan raster- och vektordata och kunna bedöma när vilken typ av
format är att föredra
3, förstå hur geografisk data samlas in, lagras och söks ut i geografiska databaser
- ha kunskap om olika användningsområden för GIS
- ha kunskap om kartografisk visualisering
- känna till grundprinciperna för geografiska tekniker som fjärranalys eller marknadsföring

Kursens innehåll - geografiska data och databaser
- analys i raster- och vektormiljöer i GIS
- kartografisk presentationsteknik
- ekonomiska och organisatoriska aspekter
- referenssystem och kartprojektioner
- skapande av kartor för tryck eller digital publisering
- topologi
- fjärranalys

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SB230A&revisionId=2541&lang=sv
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- GIS i marknadsföring

Undervisning Föreläsningar, övningar och egna studier.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftlig tentamen
Godkända övningar
Studenten ska ha godkänd skriftlig tentamen, samt godkända övningar

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

Övriga föreskrifter Kursbevis ges endast på hel, avslutad kurs och endast på begäran av studenten.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 3,5 hp Betyg: AF

0030   Övningar 4 hp Betyg: UG


