Linköpings Tekniska Högskola
Utbildningsnämnden för datateknik

Inkom: _____________________________
Handläggare:_________________________

Ansökan om klassning av kurser i datalogi för Filosofie kandidatexamen
/ magisterexamen med huvudämnet datalogi.
Personnummer

Namn

Adress, tel

Har tidigare gått följande utbildningsprogram

Nu anntigen vid LiTH, program och år, nuvarande årskurs, inriktning/profil

Ort och datum

Namnteckning

På baksidan finns en beskrivning av regelverket för datavetenskaplig magisterexamen och vad klassning av kurser
för denna examen innebär.
Du skall även bifoga följande:
- LADOK-utdrag för alla utbildningar och kurser du gått.
- För kurser som ej finns vid LiTH skall du bifoga kursplan, där det framgår poäng och nivå.
- Annat material som kan behövas för bedömningen, t ex kursinformation, litteraturlista, tentamen
Annan information från sökande:

Beslut datum

Enligt protokoll

På utbildningsnämndens vägnar
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Klassning av kurser i huvudämnet datalogi för Filosofie kandidat- / magisterexamen.
Utbildningsnämnden för datateknik har antagit vid sammanträdet 970127 ett regelverk för rubricerad examen
enligt handling 97/1.9.
ALLMÄNNA REGLER
För att kunna utfärda kandidatexamen krävs:
i huvudämnet datalogi:
A. kurser och examensarbete om minst 60p
B. ett examensarbete på minst 10p på lägst C-nivå
C. kurser och examensarbete på tillsammans minst 20p på lägst C-nivå
samt
D. ytterligare 60p så att totala omfattningen av kurser och examensarbete omfattar minst 120p. Dessa ytterligare
poäng kan vara inom huvudämnet datalogi.
För att kunna utfärda maisterexamen krävs:
i huvudämnet datalogi:
A. kurser och examensarbete om minst 80p
B. ett examensarbete på antingen 20p på D-nivå alternativt ett examensarbete
på 10p på C-nivå och ett examensarbete på 10p på D-nivån.
C. kurser och examensarbete på tillsammans minst 40p på lägst C/D-nivå
D. kurser och examensarbete på tillsammans minst 20p på D-nivå
samt
E. ytterligare 80p så att totala omfattningen av kurser och examensarbete omfattar minst 160. Dessa ytterligare
poäng kan vara inom huvudämnet datalogi.
LOKALA REGLER
Kurser som i LiTH’s studiehandbok har kurskoden TDDx är kurser i ämnet datalogi. Kursplanen innehåller även
poäng och nivån. För andra kurser måste en klassificiering av ämne, nivå och poäng utföras. För påbörjande av
examensarbete gäller att alla kurspoäng i huvudämnet datalogi skall ha avklarats. I övrigt gäller i tillämpliga
delar regelverket för det Datavetenskapliga programmet som årterfinns i liTH’s studiehandbok.
Överlapp av kurser:
Om man har läst kurser från olika utbildningsprogram eller som enstaka kurser måste man fastställa graden av
överlapp och därmed reducera poängantalet. På sidan 4 skall du ange kurser där du själv finner att överlapp föreligger eller där du vill att vi prövar om detta föreligger. Här är det viktigt att du bifogar tillräckligt med material
från dina kurser så att vi kan bedöma detta.
Eventuella kommentarer från studievägledare, studierektorer eller motsvarande:
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Namn:

IFYLLES AV STUDENTEN
nr

kod

kursnamn

STUDIEREKTORS eller motsvarandes YTTRANDE
poäng/
nivå

bilaga

ämnesklassning: poäng/
Datalogi
nivå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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kommentarer

Datum och underskrift

UTB NÄMND
BESLUT
Beslut
medges/avslås

Överlappning av kurser
IFYLLES AV STUDENTEN
nr

kod

kursnamn har moment som överlappar med
följande kurser

STUDIEREKTOR eller motsvarandes KOMMENTAR
Ange vilka moment som överlappar, eller som du vill ha
prövade om de överlappar eller ej
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