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Kursens mål
Kunskap och förståelse för:
• olika typer av litteraturstudier
• akademisk skrivande
• teorier och forskning inom informatik.

Färdighet och förmåga att:
• skriva en vetenskaplig litteraturstudie i informatik
• söka, filtrera och sammanfatta forskningsartiklar inom en specifik domän i 

informatik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• kritiskt granska och värdera olika forskningsresultat.

Behörighetskrav
Kandidatexamen i informatik eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker genom en skriftlig individuell litteraturstudie av ett forskningsområde 
inom informatik och en muntlig presentation av litteraturstudien.

Kursens innehåll
Kursen är en vetenskaplig läs- / skrivkurs som innebär att ett problemområde inom 
informatik och forskningsfråga / ämne väljs att utforska. Studenterna kommer att göra en 
berättande litteraturstudie av problemområdet och forskningsfrågan / ämnet som kommer att 
resultera i en vetenskaplig artikel.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
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salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

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.

Överlappar annan kurs
FIP600

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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