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Huvudområde Geospatial informationsvetenskap

Ämnesgrupp Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för vetenskapliga analysmetoder för att lösa samhällsviktiga problem med hjälp
av GIS-teknik
2. redogöra för beståndsdelarna som ingår i en spatial analys med hjälp av GIS
 
Färdighet och förmåga
3. särskilja olika tolkningar av vetenskaplig information kopplad till GIS-applikationer
4. skapa tillämpningar av vetenskap och GIS-teknik i en samhällskontext
5. presentera allmänna färdigheter med hjälp av visualisering, animering och skript
6. uppvisa god förmåga att initiera och slutföra GIS-projekt från förslag till färdig GIS-
tillämpning
7. utföra resonemang kring användning av GIS-relaterade metoder
8. utföra GIS-tjänster i en arbetsmiljö
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. presentera resonemangsmetoder i sina egna undersökningar av GIS-relaterade problem och
frågor. 
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Kursens innehåll Programutveckling för datainsamling från GIS-databaser och webbtjänster
Automatiserad behandling/transformation av komplexa GIS-data
Automatiserad extraktion av sammanfattningsmått, deskriptiv statistik och rumsliga
egenskaper
Utveckling av applikation för automatiserad datainsamling, extraktion och presentation inom
ett utvalt tillämpningsområde
Analys av metoder inom samhällsrelaterade GIS-lösningar
Visualisering av GIS-information

Undervisning Föreläsningar, laborationer och projekthandledning

Förkunskaper Avklarade kurser om minst 180 hp inom Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp,
inklusive Grundläggande applikationsutveckling för GIS 7,5 hp och GIS-programmering för
webb och appar 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och projekt
 
Moment 0010 Skriftlig tentamen 5 hp, examinerar lärandemål 1-3, betyg A-F
Moment 0020 Inlämningsuppgifter 6 hp, examinerar lärandemål 4, 5, betyg A-F
Moment 0030 Projekt 4 hp, examinerar lärandemål 6-9, betyg A-F

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

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter 6 hp Betyg: AF

0030   Projekt 4 hp Betyg: AF


