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Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til reglerne i den bachelorstudieordning den
studerende er indskrevet på.
Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft pr. 1. september 2021, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2021 – se eventuelle overgangsregler sidst i dokumentet.
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1. Om uddannelsen
1.1 Uddannelsens formål og kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Formålet med fagmodulet er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået på basisdelen, med henblik
på, at den studerende:
•
•
•
•

opnår viden om det valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
kan anvende det valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
forstår det valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den.
kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.

Formålet med Fagmodul i Datalogi er:
• at give kompetencer til at deltage i tværfagligt udviklingsarbejde, med særligt henblik på erhvervsfunktioner
inden for softwareudviklingsorganisationer, og med hovedvægt på konstruktion og analyse af software.
• at give generelle og langsigtede kvalifikationer på videnskabeligt niveau. Generelle begreber og generel
forståelse prioriteres højt, og der lægges vægt på, at den studerende behersker en kritisk og problemløsende
arbejdsform.
Fagmodulets hovedindhold er softwareudvikling. Fagmodulet skal give den studerende erfaring i at planlægge,
implementere, afprøve og dokumentere middelstore og problemløsende programmeringsopgaver ved anvendelse af et
generelt højniveau programmeringssprog.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Viden om softwareudvikling, herunder programmering, algoritmer og datastrukturer, datalogiske modeller,
beregnelighed og kompleksitet
• Viden om forskellige programmeringsparadigmer, herunder det objektorienterede
• Viden om designprocesser og IT systemers arkitektur
Færdigheder
• Færdighed i at programmere, afprøve og dokumentere et mindre program i et højere, generelt
programmeringssprog
• Færdighed i at vælge og argumentere for valg af design, datastrukturer og algoritmer til konkrete opgaver
• Færdighed i at estimere effektivitet og skalerbarhed af generelle algoritmetyper
• Færdighed i at specificere og modellere krav til it-systemers funktionalitet
Kompetencer
• Kompetence til at planlægge, kravspecificere, styre og gennemføre et mindre softwareudviklingsforløb
• Kompetence til at dokumentere ovenstående

1.2 Sprog
Fagmodulet udbydes på dansk - med enkelte uddannelseselementer på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.
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1.3 Adgangskrav
Fremgår af universitets hjemmeside.

1.4 Normering og varighed
Fagmodulet er normeret til 35 ECTS.

1.5 Studienævn og censorkorps
Fagmodulet hører under Studienævn for Datalogi og Informatik
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Datalogi.

1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under Det Teknisk-videnskabelige og Det Naturvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

•
•
•
•

Fagmodulprojekt i datalogi (15 ECTS)
Fagmodulkursus 1: Essential Computing (5 ECTS)
Fagmodulkursus 2: Software Development (10 ECTS)
Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems (5 ECTS)

Titel
Seneste ændring

Fagmodulprojekt i datalogi
1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
◦ Viden om softwareudvikling, herunder
programmering, algoritmer og datastrukturer.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

◦ Færdighed i at programmere, afprøve og
dokumentere et program i et højere, generelt
programmeringssprog.
◦ Færdighed i at vælge og argumentere for valg af
design, datastrukturer og algoritmer til det konkrete
projekt.
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◦ Færdighed i at specificere og modellere krav til itsystemers funktionalitet.
• Kompetencer:
◦ Kompetence til at planlægge, kravspecificere, styre og
gennemføre et mindre softwareudviklingsforløb.

Overordnet indhold

Fagmodulprojektet skal opøve den studerendes evne til at beskrive og
reflektere over et selvstændigt udført arbejde, hvor en middelstor
programmeringsopgave er planlagt, implementeret, afprøvet og
dokumenteret, og hvortil der er anvendt et højere, generelt
programmeringssprog.
Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektarbejde med vejledning

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport samt supplerende materiale. Prøven foregår som
en samtale mellem de studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapporten.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport og den enkelte studerendes mundtlige
præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
projektrapporten og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.

Prøveformer

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 40.800-180.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 40.800-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 40.800-204.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 60 minutter.
Ved 3 eksaminander 75 minutter.
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Ved 4 eksaminander 90 minutter.
Ved 5 eksaminander 105 minutter.
Ved 6 eksaminander 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel
Seneste ændring

Fagmodulkursus 1: Essential Computing
1. september 2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
◦ Viden om fundamentale begreber og redskaber som
knytter sig til programmering.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

◦ Færdigheder i basal programmering og brug af
værktøj til forberedelse og afvikling af programmer.
• Kompetencer:
◦ Kompetence til at kunne analysere en problemstilling
og lave en algoritmisk løsning samt implementere og
teste denne.

Fundamentale begreber og redskaber som knytter sig til programmering.
Mere specifikt:

Overordnet indhold

• Algoritmebegrebet, problemløsning og “computational
thinking”, begrænsninger på hvad der kan beregnes (The idea
of an algorithm, problem solving, computational thinking,
limits of what can be computed).
• Essentielle kontrolstrukturer i programmering, grundlæggende
datatyper, strukturerede datatyper, tabeller, procedurer og
funktioner (Essential programming control constructs, basic
data types, arrays, structured data types, procedures and
functions).
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Forelæsninger og øvelser i grupper.
Undervisnings- og arbejdsform

Forudsætning for deltagelse

Gennem kurset udarbejdes et miniprojekt på baggrund af en udleveret
problemstilling.

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at minimum 50 % af
programmeringsopgaverne, som er stillet i løbet af kurset, er blevet
godkendt af underviser.
Omprøve, hvis forudsætninger for at gå til eksamen ikke er opfyldt:
Genindlevering og godkendelse af programmeringsopgaver forud for
eksamen.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et miniprojekt
(på baggrund af en udleveret problemstilling) evt. udarbejdet af
en gruppe.
Prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Hvis man vælger at arbejde i gruppe, må gruppen bestå af 2-3
studerende.

Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 1 studerende have et omfang på maksimalt 48,000 tegn inkl.
mellemrum.
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 48,000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 48,000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering: 15 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve..
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Fagmodulkursus 2: Software Development

Oversættelse af titel

Subject Module Course 2: Software Development

Seneste ændring
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1. september 2019
Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

10 ECTS

• Viden:
• Viden om teori og praksis for fundamentale algoritmer og
datastrukturer.
• Viden om databaser
• Viden om kompleksitet og skalerbarhed af programmer.
• Viden om faser i IT-softwareudvikling fra specifikation til
afprøvning.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i programmering i et højniveau
programmeringssprog, med brug af teknikker til
modularisering og abstraktion.
• Færdighed i systematisk afprøvning af software.
• Kompetencer:
• Kompetence til at kunne designe og udvikle softwaresystemer,
som består af flere komponenter og er robuste og skalerbare.
• Kompetence i at kunne reflektere over, vælge mellem og
argumentere for forskellige løsninger.

Kurset omhandler udvikling af software fra specifikation til afprøvning.

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

• Specifikation og modellering af viden og brug af data, samt
brug af diagrammeringsformer til dette.
• Avancerede kontrolstrukturer i programmeringssprog, f.eks.
tråde, undtagelser og rekursion.
• Objektorienteret programmering.
• Fundamentale algoritmer og datastrukturer.
• Programmering med databaser.
• Faser i softwareudvikling fra specifikation til afprøvning.
• Afprøvning af software.

Forelæsninger og øvelser i grupper. Gennem kurset udarbejdes et
miniprojekt på baggrund af en udleveret problemstilling.

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på et miniprojekt.
Prøveformer
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
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Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48,000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering: 20 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Fagmodulkursus 3: Interactive Digital Systems

Oversættelse af titel

Subject Module Course 3: Interactive Digital Systems

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden
• Viden om tekniske begreber og anvendelsessituationer
indenfor interaktive digitale systemer.
• Forståelse af principperne og anvendelsen af teknologier bag
interaktive digitale systemer.
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i programmeringsteknikker til udvikling af
interaktive digitale systemer.
• Færdighed i brug af værktøj og udstyr til afvikling af
programmer
• Kompetencer:
• Kompetence til at kunne designe og afprøve løsninger.
• Kompetence i at kunne overskue og reflektere over forskellige
løsningsmåder.

Overordnet indhold
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Tekniske begreber og anvendelsessituationer indenfor interaktive
digitale systemer. Mere specifikt:
• Programmeringsbegreber for interaktive systemer (for
eksempel hændelser og lyttere).
• Programudvikling med fokus på behandling af input (for
eksempel sensorer, videoer og lyd) og skabelse af output (for
eksempel aktuatorer og grafiske brugergrænseflader).
• Opbygning af hardware og software (for eksempel forskellige
typer af hardware-komponenter og egenskaber ved højniveauversus lavniveauprogrammeringssprog).
Kurset går i dybden med en konkret interaktiv digital teknologi. Det kan
f.eks. være robotter, interaktive installationer, indlejrede systemer,
video- og lydproduktion.

Undervisnings- og arbejdsform

Forelæsninger og øvelser

Prøveform
Individuel mundtlig prøve baseret på et miniprojekt.
Prøven foregår som en samtale.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Det skriftlige produkt skal have et omfang på maksimalt 48.000
tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Prøveformer

Eksaminationstid inkl. votering: 15 minutter.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af de(t) skriftlige
produkt(er) og den mundtlige prøve.

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

2.2 Studiemæssige bindinger
Der er fastsat følgende anbefalede forudsætninger for enkelte studieelementer:
Det anbefales, at den studerende følger fagmodulkursus 1 (Essential Computing), inden de øvrige aktiviteter i
fagmodulet påbegyndes.

2.3 Anbefalede faglige forudsætninger
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Ingen

3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler

4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Datalogi og Informatik den
16. december 2020
.

Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

4.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
11. januar 2021
.

11

