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Mål
Efter avslutad kurs skall studenten:
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l
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l
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förstå och kunna tillämpa grundläggande koncept gällande vetenskaplighet och
rapportskrivande
förstå och kunna beskriva grundläggande vetenskapliga begrepp
förstå och kunna utföra litteratursökning på grundläggande nivå
förstå organisation, funktion och resursallokering (styrning) hos företag och
offentliga verksamheter
förstå och på en grundläggande nivå kunna beskriva hur datorer, olika typer av
ITsystem och kommunikationsprogramvara fungerar
kunna beskriva analys, anskaffning, användning och underhåll av i verksamheter
vanligt förekommande system och program
förstå och på grundläggande nivå kunna utföra informationsmodellering
på grundläggande nivå förstå innehåll och användning av kvalitets och
användbarhetskoncept
förstå och kunna tillämpa grundläggande krav på akademiskt skrivande
förstå och kunna tillämpa grundläggande presentationsteknik
förstå och kunna tillämpa principer för framgångsrika studier
kunna tillämpa och redogöra för mötesformalia och principer för effektiva möten
kunna planera hantera ett midre projekt.

Innehåll
Kursen som består av fyra block ska dels ge en bred bas för fortsatta ämnesstudier och
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förstå och kunna tillämpa principer för framgångsrika studier
kunna tillämpa och redogöra för mötesformalia och principer för effektiva möten
kunna planera hantera ett midre projekt.

Innehåll
Kursen som består av fyra block ska dels ge en bred bas för fortsatta ämnesstudier och
dels utveckla praktiska färdigheter nyttiga för både studier och arbetsliv. Kursens fyra
block är:
l

l
l

l

Vetenskaplighet  begrepp, undersökningsmetoder, litteratursökning och
rapportering
Organisationer och företag  uppbyggnad och sätt att fungera
ITsystem och användning  typer av system och kommunikationsprogramvara
samt implikationer för användning i olika kontext
Färdigheter  skriva, rapportera, planera och driva projekt, möteshantering och
studieteknik

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika typer av övningar. Moment
13 innehåller vardera en övning eller uppgift med fokus på informationslogistik.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
På begäran kan den studerande få sitt betyg översatt enligt ECTSskalan. En sådan
begäran skall ha inkommit till examinator före betygssättningen.
Bedömning av de studerandes prestationer sker genom skriftliga och/eller muntliga prov
och/eller redovisning av obligatoriska uppgifter. Den huvudsakliga formen för
examinationen bestäms vid kursstart.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyad
prövning i nära anslutning till ordinarie prov.

Kursvärdering
I samband med kursavslutningen genomförs en kursvärdering enligt universitetets
riktlinjer. Resultatet av kursvärderingen arkiveras på institutionen.
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