
För den som vill läsa lite 
mer informatik än bio-

Trevliga kurser för X-studenter
på Institutionen för Informationsteknologi

Människa-datorinteraktion 5 hp
Användaren ska inte behöva anpassa sig till tekniken utan 
datorsystem måste göras mer användbara. Denna kurs väcker 
tankar och lär ut hur man kan utveckla och anpassa program och 
system efter användaren. Du får lära dig metoder för att 
analysera, designa och utvärdera interaktiva system.

Välkommen till 
IT-institutionen.

Vill du veta mer 
innan du söker? 

Prova någon av dessa 
trevliga kontakter. 

Studievägledare
http://www.it.uu.se/edu/counselling

studievagledare@it.uu.se

Kurssidor
http://www.it.uu.se/edu/

Period Anm.kod Form
1 11613 Nät
2 11600 Sal
3 61607 Sal
4 61602 Nät

Studentsidor
IT

http://it.sektionen.se
DV

http://www.datavetenskap.nu/



Vetenskaplig visualisering 5 hp
”En bild säger mer än tusen ord.” Att skapa en bra bild kan vara 
ett naturligt sätt att presentera 
komplexa datamängder för att 
uppnå en djupare insikt. Varför
du fryser i Rullan, till exempel.

Anmälningskod: 12000
Kurstillfälle: period 1

Datoriserad Bildanalys I  5 hp
Detta är omvändningen till visualisering: du får en bild, t.ex. 
en röntgenfoto, och ska analysera 
det för bearbetning med datorn.

Anmälningskod: 12030
Kurstillfälle: period 2

Maskininlärning 10 hp
En kurs i praktiskt problemlösning, 
där naturen - biologiskt, psykologiskt,
eller socialt - är inspirationen till lärande.

Anmälningskod: 61217
Kurstillfälle: period 3-4 

Programvaruarkitektur med Java 5 hp
Handlar du på nätet? Då har du sannolikt använt
webb-applikationer skrivna i Java. I kursen lär du att 
använda verktyg för att utveckla sådana applikationer.

Anmälningskod: 62001
Kurstillfälle: period 4 

Villkorsprogrammering 10 hp
Villkorsprogrammering (constraint programming) är ett 
samlingsnamn för metoder och verktyg för att lösa kombinatoriska 
problem. Sådana problem uppstår i 
många områden, bland annat i 
bioinformatik.

Anmälningskod: 11012
Kurstillfälle: period 1-2

Informationsutvinning I och II (5 hp + 5 hp)
Informationsutvinning kombinerar tekniker från statistik, machine 
learning, information retrieval och databasteknik. Målet är att hitta 
intressanta samband och information i stora datamängder, ofta 
sådana som saknar en bra struktur (som webben).

Anmälningskod I: 11008         II: 61013
Kurstillfälle:           period 2         period 4

Programmering av parallelldatorer 10 hp
Superdatorer eller laptops multicore-kärnor – alla är 
parallelldatorer. Kursen beskriver olika typer av parallellism, 
hur du skriver parallella algoritmer
och programmerar dessa datorer 
på bästa sätt.

Anmälningskod: 62007
Kurstillfälle: period 3


