
4.2 Utbildningsplan för kandidatprogrammet i datavetenskap 
 

4.2.1 Beskrivning av programmet 
Kurserna inom programmet är på grundnivå.  Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som 
leder till kandidatexamen i datavetenskap.  Huvudområdet kompletteras med kurser inom fakultetens 
övriga områden eller inom andra områden vid Uppsala universitet.  Kurser kan även läsas vid andra 
lärosäten, inom eller utom landet.  Valfriheten är stor inom programmet och möjligheterna att skapa egna 
kombinationsutbildningar är en av programmets styrkor. Undervisningen anknyter till aktuell forskning. 

4.2.2 Övergripande mål för utbildningen 
Kandidatprogrammet ska ge den studerande kunskaper inom huvudområdet datavetenskap och därtill 
stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde. Utbildningen ska förbereda för ett arbete inom 
näringsliv och myndigheter, eller för en fortsättning på avancerad nivå. Efter utbildningen ska den 
studerande ha goda och breda kunskaper i datavetenskap och kunna använda dem för fortsatta studier eller 
för verksamhet inom näringsliv eller offentlig sektor. Den studerande skall kunna medverka i, och tillföra 
relevanta kunskaper och metoder till, forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom skilda 
områden. 

4.2.3 Mål som förväntade studieresultat 
Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen skall studenten inom området för programmet: 

 ha goda och breda kunskaper i datavetenskap för vidare studier eller för verksamhet inom 
näringsliv eller offentlig verksamhet; 

 kunna inhämta de ytterligare kunskaper som behövs för att behandla och lösa problem genom 
informationssökning, datainsamling, experiment och datoranvändning 

 kunna kritiskt granska datavetenskapliga modeller, bland annat genom jämförelser mellan modell 
och verklighet 

 ha utvecklat datavetenskaplig kompetens tillämpbar på andra områden, t.ex. att kunna använda 
datavetenskapliga metoder vid lösning av problem i teknik eller naturvetenskap; 

 ha kännedom om metoder och principer för datorer som ett allsidigt hjälpmedel inom framför allt 
matematik, naturvetenskap och teknik, men även andra ämnesområden; 

 kunna använda datavetenskaplig terminologi för att presentera, förklara och diskutera olika 
datavetenskapliga problemställningar; 

 kunna använda kunskap från matematiken eller angränsande naturvetenskapliga områden för att 
fördjupa förståelsen av datavetenskapen; 

 kunna tillämpa datavetenskaplig teori på områden utanför den rena datavetenskapen; 
 kunna skriva program i flera olika utvecklingsmiljöer och programmeringsparadigmer; 
 kunna formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer, datorer och program; 
 kunna följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att kritiskt använda datavetenskaplig 

litteratur och databaser; 
En examen i huvudområdet datavetenskap kräver att den studerande har fördjupat sig inom ett eller flera 
delområden i datavetenskapen, t.ex. genom examensarbete. 
 

4.2.4 Programmets uppläggning 
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4.2.5 Programmets kurser 
Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Området anges med 
förkortningarna D = datavetenskap, M = matematik, H = handelsrätt, L = datorlingvistik, I = idé- och 
lärdomshistoria.  
 
ÅRSKURS 1 
Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 

11 1DT027 Introduktion i datavetenskap 10 A D 

 1MA010 Baskurs i matematik 5 A M 

12 1DL200 Programkonstruktion (5) A D, T 

 1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 A M 

 1MA004 Algebra I 5 A M 

13 1DL200 Programkonstruktion (5)10 A D, T 

 1MA014 Derivator och integraler 5 A M 

 2HR117 Datajuridik och handelsrätt 5 A H 

14 1DL210 Algoritmer och datastrukturer I 5 A D, T 

 1MA027 Logik och bevisteknik I 5 A M 

 1DT033 Digitalteknik och datorarkitektur 5 A D, T 

 
ÅRSKURS 2 (Preliminär) 
Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 

21  Grundläggande människa-datorinteraktion 5 A D 

 1MA009 Automatateori 5 B M 

  Imperativ och objektorienterad programmering (5) B D, T 

22 1MA012 Diskret matematik 5 B M 

  Imperativ och objektorienterad programmering (5)10 B D, T 

  Programmeringsteori (5) B D 

23  Beräkningsvetenskap DV/IT/X 5 B D, T 

  Operativsystem med projekt (5) B D,T 

  Programmeringsteori (5)10 B D 

24 1MS005 Sannolikhet och statistik 5 B M 

  Operativsystem med projekt (10)15 B D,T 

 
ÅRSKURS 3 (Preliminär) 
Den studerande kan välja bland nedan uppräknade kurser, förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda.  
Kurser kan också väljas från ett annat område än det teknisk-naturvetenskapliga.  Observera att för 
kandidatexamen krävs att ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng  genomförs.  Det är även tillåtet 
att ta med kurser motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå om kurser om minst 120 
högskolepoäng är avklarade. 
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Placeringen av kurserna måste betraktas som preliminär. Ett antal kurser kan läsas i flera perioder i 
samläsning med andra program. 
 
Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 

31  Företagsekonomi 5 A Företagsekonomi 

  Datakommunikation I 5 C D, T 

  Kompilatorteknik I 5 C D 

  Objektorienterad design 5 C D 

  Medicinsk informatik 5 C D 

 1TD395 Beräkningsvetenskap II 5 B D, M 

  Introduktionskurs i språkteknologi 5 A Lingvistik 

32 1DL300 Databasteknik I 5 C D, T 

  Säkra datorsystem 5 D D, T 

  Datorgrafik I 5 C D, T 

  IT och etik 5 C D 

  Idé och vetenskapshistoria 5 A idé- och lärdomshistoria 

  Kryptologi 5 C D 

  Algoritmer och datastrukturer II 5 C D 

33  Kompilatorteknik, projekt 5 D D 

 1DL400 Databasteknik II 5 D D 

  Semantik för programmeringsspråk 5 C D 

  Programvaruteknik 5 C D 

  Bioinformatik 5 C D 

  Kognitiv psykologi 5 C D 

  Interaktionsdesign 5 C D 

34  Examensarbete 15 C D 
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