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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?: Per-Erik Forssén, kursansvarig för TSBB15
	Kurs: TSBB15 Datorseende
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Förtydligande av texten, under rubriken examination:Kursen har en skriftlig examination som täcker teori och metoder som introduceras på föreläsningarna. Vart och ett av de två projekten kräver implementering, rapportskrivande och en presentation för att godkännas. Projekten godkänns antingen direkt med betyg 4, eller om det först underkänns, med betyg 3 efter komplettering. För betyg 5 krävs, utöver detta, ett individuellt eller gruppbaserat arbete enligt anvisning på kursens web-sida. Kursen ger ett totalt betyg som är ett viktat medelvärde av betyget från den skriftliga examinationen och de två projekten. Den frivilliga kontrollskrivningen täcker den halva av kursen som har presenterats fram till ungefär halva kurstiden. Godkänt resultat på kontrollskrivningen gäller ett år från kontrollskrivningsdatumet, och ger då bonuspoäng på den skriftliga tentamen TEN1, om motsvarande del av TEN1 hoppas över.Engelsk version av samma text:The course has a written examination that covers theory and methods introduced in the lectures. Each of the two projects requires implementation, report writing, and an oral presentation in order to pass. The projects are graded with 4 if passed directly. If initially failed, they may be passed with grade 3 after meeting the stipulated requirements. Attaining grade 5 for a project requires, beyond this, an individual or group based work as described on the course web page. The total course grade is a weighted average of the grades from the written examination and the two projects. The voluntary mid-term examination covers the first half of the course. Passing the mid-term examination gives credit points in the written examination TEN1 and allows the student to skip the first half of the TEN1 exam. A passed mid-term examination is valid one year from the date it was written. 
	NƒMND: EF
	ÅR: 2018


