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Kurskod: UPM400

Utvecklingsprojekt för mjukvara, 7,5 hp
Software developement projects, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-06-13
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse för:
• vilken dokumentation och rapportering samt vilka avstämningar och beslutspunkter som 
kan ingå i ett projekt
• motivera och förklara hur småskaliga utvecklingsprojekt kan organiseras
• beskriva vanliga utvecklingsprocesser och hur ett projekt tas från start till mål
• riskanalys och riskhantering samt bedömning av orsakssamband vid misslyckande i projekt

Färdighet och förmåga att:
• skapa och presentera ett projektförslag baserat på en intern eller extern frågeställning
• kunna utforma en riskanalys och tidsplan
• planera, genomföra, organisera, verifiera och slutföra ett praktiskt projekt
• kunna presentera, dokumentera samt rapportera arbetet och resultatet i ett projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• visa förståelse för att utvecklingsprojekt kräver planering för att uppnå hög kvalitet inom 
en given tidsram
• organisation av projekt med hänsyn till uppdragsgivarens respektive styrgruppens roller

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
VSA110-Verksamhets- och systemutveckling och
PPB302-Projektarbete och projektmetodik och
GPA130-Grundläggande programmering med ett objektorienterat språk eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Projektarbete i grupp och individuella inlämningsuppgifter

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: Engelska

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
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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