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FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 

NÄMND/NÄMNDER:

Förslagsställare  (Namn, funktion, Inst/Enhet)

FÖRSLAGET GÄLLER:

a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod och kursnamn)

b) NY KURS  (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod,  schemablocksplacering. Bifoga
utkast till kursplan.)

c) ÄNDRING I EXISTERANDE PROFIL/INRIKTNING (Ange Program  och Profil/Inriktning.
Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
Profilbeskrivning.)

e) ÖVRIGT (Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

PROGRAMNÄMNDENS BESKED:



FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Tommy Färnqvist, examinator TDDC91, IDA/SaS
	Kurs: TDDC91 Datastrukturer och algoritmer (IT-programmet)
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: I kursen TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm för D och U kommer under hösten 2014 det öppna interaktiva läromedlet OpenDSA att användas. Läromedlet har traditionell lärobokstext, men illustrationerna är ersatta av interaktiva animationer. Detta kompletteras med olika typer av utvärderingar och bedömningar, som t.ex. flervalsfrågor och framförallt interaktiva övningar där studenten klickar och drar i representationer av olika datastrukturer och algoritmexekveringar för att visa på förståelse. Det finns stöd för inloggning och därmed bokföring av vilka studenter som gjort vad. Den traditionella teoriexaminationen med skriftlig tentamen i slutet av kursen har delats upp i en del med kontinuerlig examination under kursens gång och en tentamen på slutet. Det vore önskvärt att börja använda OpenDSA även i TDDC91 med start 2015.Förslag:Anpassa examinationen för att understödja ett mer studentaktivt lärande med kontinuerlig examination genom att ändra dagens examinationsmoment från:TEN1 Skriftlig tentamen (U,3,4,5) 3 hpLAB1 Laborationskurs (U,G) 2 hpBAS1 Basgruppsarbete (U,G) 1 hpUPG1 Frivillig uppgift (U,G) 0hpUPG1 består av en samling frivilliga progammeringsuppgifter som, om de löses, ger bonuspoäng till kursomgångens första tentamenstillfälle. till:DAT1 Datortentamen (U,3,4,5) 2 hpUPG2 Datorbaserade inlämningsuppgifter (U,G) 1 hpLAB1 Laborationskurs (U,G) 2 hpBAS1 Basgruppsarbete (U,G) 1 hpUPG1 Frivillig uppgift (U,G) 0hpUPG1 består av en samling frivilliga progammeringsuppgifter som, om de löses, ger bonuspoäng till kursomgångens första tentamenstillfälle. UPG2 är instuderingsuppgifter i datastrukturer och algoritmer som utförs i en kursspecifik version av det öppna, interaktiva, läromedlet OpenDSA.Tentamen prövar studentens kunskaper om datastrukturer och algoritmer. Första delen av tentamen består av liknande uppgifter som i UPG2 och godkänt på den delen ger betyg 3 på tentamen. För högre betyg krävs lösta uppgifter på tentamens andra del. 
	NƒMND: DM
	ÅR: 2015


