KURSPLAN
Kurskod: ILS100

Introduktion till högre studier och lantmätarens roll i samhället, 7,5 hp

Introduction to Higher Studies, and the Role for Surveyors and Cadastral Surveyors, 7,5 HE
credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2019-06-26
Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
Kunskap och förståelse
• Översiktlig kunskap om yrkesroller över tid inom samhällsbyggnadsprocessen
• Översiktlig kunskap i vad området lantmäteriteknik innefattar, utifrån studentens valda
program
Färdighet och förmåga
• Förmåga att planera och genomföra en undersökande studie samt presentera den i muntlig
och skriftlig form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Granska och analysera vetenskapligt inriktade texter inom studentens valda program

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 3c, Matematik 3b.
eller
Matematik C.
(Områdesbehörighet 8 / A8)
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig rapport med aktivt deltagande i seminarium.
Gruppvis skriftlig rapport med aktivt deltagande i seminarium.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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KURSENS INNEHÅLL
Kurskod: ILS100

Introduktion till högre studier och lantmätarens roll i samhället, 7,5 hp

Introduction to Higher Studies, and the Role for Surveyors and Cadastral Surveyors, 7,5 HE
credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursinnehåll:
Kursen behandlar;
en introduktion till högre studier
•
möta och läsa vetenskaplig text
•
sökning i bibliotekets databaser
•
akademiskt skrivande
•
akademiskt förhållningssätt, etik, moral och plagiering
•
intervjuteknik
•
arbeta enskilt och i grupp
en introduktion till yrkesroller inom respektive valda program
en introduktion till huvudområdet lantmäteriteknik
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