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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?: Jonas Kvarnström, examinator, IDA/AIICS
	Kurs: TDDD78 Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (U-progr.)
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Här följer en justerad kursplan för TDDD78-2018, U-programmet, 6 hp.Tanken är att kursen ska gå över en period istället för två, för att: * Förbättra poängfördelningen mellan VT1 och VT2 för U-programmet. * Snabbare ge de förkunskaper i Java-programmering som behövs för den    senare delen av TDDD80 (Projekt: Mobila och sociala    applikationer), som går parallellt.Några punkter justeras också som ett led i denkontinuerliga kursutvecklingen.  Främst gäller det följande:1) Att lära sig designmönster är inte längre ett mål.  Detta mål var   rimligt i kursens företrädare TDDC69, som gick som tredje   programmeringskurs.  I första årskursen finns många grundläggande   begrepp som behöver få ta mer tid.  Den tänkta ändringen har fått   positiv feedback i både PPG-U och PPG-D.2) Istället har en djupare förståelse för datatypsbegreppet lyfts upp   som ett viktigt mål.  Detta har funnits med i föreläsningar och   labbar sedan kursstart 2014 men har tidigare inte synts i kursplanen.3) Jag har också skrivit om avsnittet om kursinnehåll för att ge en   tydligare bild av innehållet.  Detta är främst ett förtydligande   och tillför inga nya ändringar i själva kursen.======================================================================Mål:  Efter avslutad kurs ska studenten kunna: * Förklara och applicera fundamentala begrepp inom objektorienterad   programmering, t.ex. klasser, instanser/objekt, metoder,   instansvariabler, polymorfism, och inkapsling. * Förstå och rita klassdiagram enligt UML-standarden. * Applicera olika aspekter av datatyper i både objektorienterade och   icke objektorienterade språk, såsom manifest respektive latent   typning, uppräkningsbara typer, och felhantering med undantag. * Implementera objektorienterade program i Java.Förkunskaper:   Grundläggande begrepp inom programmering samt konkreta   programmeringskunskaper i Python.  Detta motsvarar t.ex. kurserna   [[[TDDEx, TDDEy, kurserna i Pythonprogrammering, båda de "nya"   stegen från HT1 och HT2]]].Organisation:   Kursen består av föreläsningar, laborationer och ett programmeringsprojekt.   Kursen pågår under VT1.Kursinnehåll: * Programmeringsspråket Java och viktiga skillnader från Python. * Objektorienterad programmering i allmänhet och i Java.  Objekt,   klasser, instansvariabler, metoder, arv, polymorfism. * Fundamentala programmeringsbegrepp som uppträder i många   objektorienterade språk.  Manifest typning, statisk typkontroll,   typkonvertering och uppräkningsbara typer.  Pekare och referenser.   Identitet och likhet.  Variablers livstid.  Organisation och   namnrymder.  Felhantering med undantag (exceptions).  Texthantering   och teckenkodning.  Generisk programmering. * Designprinciper, till exempel användningen av polymorfism samt arv   kontra delegering. * De mest centrala klassbiblioteken i Java, inklusive programmering   av enklare grafiska användargränssnitt.Kurslitteratur: * En bok om Java och objektorienterad programmering.  Böcker att välja på kommer att anges inför kursstart. * Föreläsningsanteckningar och annat material kommer att finnas tillgängligt på nätet.Examination: * LAB3: Laborationer (U, G), 3 hp * PRA3: Projekt (U,3,4,5), 3 hp================================================================================Enligt önskan från nämnden föreslår vi även en ny kurs TDDExx förD-programmet, på 7 hp.  Detta är också en vidareutveckling av TDDD78,med två skillnader: * För D-programmet går kursen över två hela perioder.  Andra kurser   justeras också för att få en bra poängfördelning över terminen.   (Gamla TDDD78 gick över cirka 1.5 perioder som en kompromiss med   andra parallella kurser.) * Ett rapportskrivningsmoment införs, med separat examination.  Detta   flyttas från TFYY68.Tanken är att TDDD78 och TDDExx delar på innehåll och föreläsningar.Föreläsningarna kommer alltså att koncentreras i första perioden.Labbhandledning har redan hanterats separat och att kurserna spriderut den över olika lång tid ska inte medföra några nya problem.Kursplanen för TDDExx är identisk med ovanstående, utom: 1) Organisation: Andra meningen byts ut mot "Kursen pågår hela vårterminen". 2) Mål: Addera "Redovisa resultat och slutsatser i en språkligt korrekt skriftlig rapport" (samma som motsvarande mål för TFYY68, utom att "mätningar" inte ingår) 3) Examinationen skiljer sig (och med nya kurskoden föreslår jag att vi går tillbaka till LAB1/PRA1): * LAB1: Laborationer (U, G), 3 hp * PRA1: Projekt (U,3,4,5), 3 hp * UPG1: Skriftligt moment (U, G), 1 hp
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