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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?: Peter Dalenius, studierektor/examinator, IDA/AIICSFredrik Heintz, studierektor/examinator, IDA/AIICS
	Kurs: TDDC66 + TDDD73
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: - Ersätt TDDC66 Datorsystem och Programmering 4hp samt TDDD73 Funktionell och imperativ programering i Python 6hp med två nya kurser:* Funktionell och imperativ programering i Python del 1 6hp i ht1* Funktionell och imperativ programering i Python del 2 5hp i ht2Nya kursplaner finns bifogade.Syftet med de föreslagna ändringarna är:- att öka studenternas kunskaper i Python-programmering- att separera kurserna mer, endast en Python-kurs per period- att göra det tydligt att de två Pythonkurserna hänger samman- att göra förutsättningarna för perspektiv-projektet tydligare, nu kan det utgå från att studenterna har avslutat den första delen av Python-kursen- att uppnå ovanstående med minimala förändringarEnligt diskussion med nämnden föreslås detta implementeras till hösten 2017.--------------------TDDEx1 Funktionell och imperativ programmering i Python, del 1, 6 hp /Functional and Imperative Programming in Python, Part 1/MålKursens syfte är dels att studenterna ska skaffa sig erfarenheter av att använda datorsystem på ett sådant sätt att laborativ verksamhet i framtida kurser underlättas, dels att studenterna ska bygga upp grundläggande erfarenheter inom programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:- obehindrat använda de datorsystem för laborativ verksamhet som institutionen tillhandahåller- redogöra för grundläggande begrepp inom programmering- utforma och implementera enkla algoritmer i ett programspråk- metodiskt lösa programmeringsrelaterade problem med hjälp av ett interaktivt arbetssätt med implementering, testning och felsökning- konstruera program i PythonFörkunskaperPåbyggnadskurserFunktionell och imperativ programmering i Python, del 2OrganisationKursen består av följande delar:- introduktion till datorsystem med hjälp av STONE, ett webbaserat verktyg för att träna UNIX och Emacs- introduktion till programmering och programspråk med hjälp av "prova på"-laborationer- introduktion till programmering och de grundläggande byggstenarna i programspråket PythonKursinnehållFöljande ämnen behandlas under föreläsningar, seminarier och laborationer:- universitetets IT-resurser- programspråket Python och dess konstruktioner- metodik för interaktiv och inkrementell programutveckling- testnings- och felsökningsmetodikKurslitteraturZelle, John M. (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science. Franklin, Beedle & Associates Inc. ISBN 978-1-59028-241-0Examination- UPG1 Obligatoriska uppgifter i datorintroduktion (U,G), 1 hp- LAB1 Inledande laborationskurs (U,G), 5 hpMomentet UPG1 innefattar en webbaserad introduktionskurs med avslutande. Momentet LAB1 innefattar ett antal uppgifter i programspråket Python. På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.-------------TDDEx2 Funktionell och imperativ programmering i Python, del 2, 5 hp /Functional and Imperative Programming in Python, Part 2/MålKursens syfte är att studenterna ska utveckla förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:- redogöra för grundläggande datavetenskapliga begrepp relaterade till programmering och programspråk- formulera och implementera rekursiva och iterativa algoritmer- konstruera abstraktioner med varierande grad av stöd i det underliggande språketFörkunskaperKursen förutsätter grundläggande datorvana samt viss bekantskap med programmering och programspråket Python. Kursen använder också begrepp inom diskret matematik och studenterna förutsätts läsa en sådan kurs parallellt.Påbyggnadskurser Objektorienterad programmering och Java, Datastrukturer och algoritmer, Data- och programstrukturerOrganisationTeorin bearbetas främst i en serie seminarier, men även genom ett mindre antal föreläsningar. Förmågan att lösa problem tränas med hjälp av laborationer. KursinnehållFöljande ämnen behandlas under seminarier och föreläsningar:- programmering och dess relation till matematik- rekursion- data- och programabstraktion, abstrakta datatyper och datadriven programmering- funktionell programmeringKurslitteraturZelle, John M. (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science. Franklin, Beedle & Associates Inc. ISBN 978-1-59028-241-0. Examination- DAT1 Datortentamen (U,3,4,5), 3 hp- LAB1 Laborationer (U,G), 2 hp
	NƒMND: DM
	ÅR: 2017


