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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2007-
03-01 och senast reviderad 2013-01-17. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2013-01-17, vårterminen 2013.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå för en naturvetenskaplig masterexamen i
geografisk informationsvetenskap. Undervisningsspråk: engelska. 

 

Kursens mål
 
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om öppen källkod och de möjligheter
som program skrivna med öppen källkod skapar. Kursen syftar också till att
introducera begreppet öppna geografiska data och vad dessa data kan användas till. 
 
Kunskaper och förståelse 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

redogöra och förklara konceptet öppen källkod, 
utförligt beskriva och förklara begrepp inom öppen källkod, 
beskriva och problematisera kring olika filformat och till vad de används, och 
förklara begreppet öppna data och vad de kan används till. 

 
Färdigheter och förmåga 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

analysera och utvärdera program utifrån ett användarperspektiv, 
planera val av program utifrån funktioner inför geografiska analyser, 
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bidra till öppen källkodsprojekt, 
använda dokumentation av programvara för att förstå funktioner. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

kritiskt argumentera för användande av programvara, 
kritiskt granska dokumentation av programvara. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen består av fem delmoment: 

Introduktion till öppen källkod 
Delta i öppen källkodsprojekt 
Exempel på öppen källkodsprogram i GIS 
Öppna geografiska data 
Självständig fördjupningsuppgift med programmering av tillämpning 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Den är flexibelt utformad vilket
möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid. 

 

Kursens examination
 
Examination sker genom skriftlig hemtentamen vid kursens slut i kombination med
godkända inlämningsuppgifter och självständiga fördjupningsuppgifter under kursens
gång. För studerande som inte godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle erbjuds
ytterligare tillfälle i nära anslutning härtill.  
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända
inlämningsuppgifter och godkända rapporter från självständiga fördjupningsuppgifter. 

 

Förkunskapskrav
 
  
Grundläggande behörighet inklusive Engelska B samt 90 hp inklusive 30 hp GIS. 

 

Övrigt
 
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med GIS425 Öppen källkod
inom GIS, 5 poäng.
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Prov/moment för kursen GISN04, GIS: Öppen källkod inom GIS
 

Gäller från H07

 
0701   Öppen källkod i GIS, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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