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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• förändringar i verksamheten som påverkar användningen och leder till integration 

av IT-system
• problematiken kring att integrera olika IT-system
• olika typer av arkitekturer för integration av IT-system
• vad SOA-styrning (SOA Governance) innebär
• olika faser i processen vid införandet av en SOA-arkitektur
• problematiken kring design av en SOA-arkitektur
• problematiken kring drift av en SOA-lösning

De studerande ska visa färdighet och förmåga
• att planera och argumentera för ett förändringsprojekt inom SOA-området, av 

relevans för offentlig och privat verksamhet
• att skriftligt och muntligt presentera en utredningsrapport med relevant innehåll, 

samt god språkanvändning och form
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt
• för att bedöma affärsnyttan av att välja en viss arkitektur för integration av IT-

system
• för att hantera val av strategi vid införandet av SOA i en organisation

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 30 hp informatik varav minst 7,5 hp handlar om XML och/eller 
webbprogrammering och minst 7,5 hp handlar om e-tjänster i verksamheter.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Hemtentamen, seminarier, skriftliga delexaminationer, samt inlämningsuppgifter i grupp.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-09-30 11:07



KURSPLAN

Kurskod: TSB120

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

SOS100 Systemarkitektur och systemintegration, 15 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-09-30 11:07


