
Kandidatprogram i systemvetenskap 2017/2018

180 HP

UPPSALA , GOTLAND

CAMPUS 100%

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett  ‐

samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad

av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande

bransch med goda framtidsutsikter. En systemvetenskaplig

utbildning erbjuder  möjlighet att inte bara följa utan leda den

snabba utvecklingen inom IT-området. Programmet kan läsas

antingen i Uppsala med inriktningen Systemutveckling eller i

Visby med inriktningen Programvaruteknik.

OM PROGRAMMET

En systemvetare utvecklar IT-system och har god förståelse hur IT används av och skapar nytta för människor såväl i privatliv som i

yrkessituationer. IT-evolutionen har spritt sig till alla branscher, exempelvis till media, marknadsföring, handel, bank och finans,

spel, försäkring och offentlig service. Nu finns ett ökat intresse inom nya områden där IT spelar en allt större roll, till exempel

inom miljö, turism, hållbar utveckling och transportsektorn. 

 

I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och

nätverkande genom appar och social media en stor roll. Idag är appar och webbsidor en naturlig del av både arbete och vardagsliv.

Utbildningen förutsätter ett intresse för hur modern IT kan vara till nytta för människor – däremot krävs inga särskilda IT-

kunskaper för att påbörja utbildningen. 

 

Du lär dig hela system utvecklingsprocessen med kravhantering, design, programutveckling, testning och modifiering, vilket

inkluderar programmering och interaktionsdesign. Du förbereds för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker

utveckla nya IT-system. Som systemvetare får du arbeta både med människor – för att utreda hur tekniken kan skapa nytta – och

med teknik, exempelvis utveckling av webbapplikationer samt design och implementation av databaser. Det är en verkligt rolig

utmaning att genom teknikutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort. I

utbildningen läser du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

EXAMEN

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde. Biområdet är antingen

databasteknik eller programvaruteknik, beroende på val av inriktning. Inriktningen mot programvaruteknik som ges i Visby på

Uppsala universitet – Campus Gotland ger förutom kandidatexamen i informationssystem möjlighet att erhålla en

högskoleexamen i programvaruteknik efter två års studier.

OM UNDERVISNINGEN



UPPLÄGG

Inriktningen mot Systemutveckling läses i Uppsala 

  

År 1 

Utbildningen börjar med en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser samt

webbprogrammering och e-tjänster. Dessutom inhämtas baskunskaper i matematik, vilket underlättar förståelsen för datorns

arbetssätt och för hur datorprogram kan byggas upp. Därtill ingår en introduktion till människa-datorinteraktion. 

 

År 2 

Under andra årets första termin studeras ett biområde som till exempel företagsekonomi, pedagogik, medie- och

kommunikationsvetenskap, datavetenskap, biologi och lingvistik. Verksamhetsinriktad systemutveckling, informations- och IT-säkerhet,

IT-rätt samt logik studeras den andra terminen. 

 

År 3 

Det avslutande året ger fördjupning i ämnesområdet med fortsättningskurser inom verksamhetsinriktad systemutveckling och

objektorienterad programutveckling samt kurser inom avancerad dataanalys, Internetbaserade system och informationsinfrastruktur.

Under sista terminen ges även en kurs i forskningsmetod till stöd för det avslutande examensarbetet. 

 

Inriktningen mot Programvaruteknik läses i Visby på Uppsala Universitet – Campus Gotland 

 

År 1 

Första året ger en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser och

webbprogrammering. Dessutom studeras algoritmer och datastrukturer, vilket ger fördjupad förståelse för olika aspekter av

programvaruutveckling. 

  

År 2 

Under utbildningens andra år fördjupas kunskaperna i programmering, kvalitetssäkring av programvara, webbteknik samt informations-

och IT-säkerhet. Andra året avslutas med ett programvaruprojekt som ger möjlighet för studenten att efter två års avklarade studier

erhålla en högskoleexamen med programvaruteknik som huvudämne. 

  

År 3 

Tredje året inleds med en termin bestående av valfria kurser. Under sista terminen ges en kurs i forskningsmetod och en kurs i

dataanalys och visualisering. Programmet avslutas med ett examensarbete.

KARRIÄR

Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du

även satsa på en karriär som forskare. 

 

Yrkesbenämningar är till exempel:

systemutvecklare

projektledare

systemarkitekt

spelutvecklare

testledare

applikationsutvecklare

programmerare, webbutvecklare

databasdesigner

IT-strateg

verksamhetsutvecklare eller

IT-pedagog.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där

samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna kan komma att ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är

laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats. Examination av kurser sker i form av skriftliga

prov, seminarier och inlämningsuppgifter. På avklarade kurser ges betyget Godkänd eller Väl godkänd. 

 

Inriktningen Programvaruteknik ges i Visby på Campus Gotland. Inriktningen Systemutveckling ges i Uppsala. 



PROGRAMVARUTEKNIK

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2203

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

(områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C,

Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller

Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

SYSTEMUTVECKLING

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2202

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

(områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C,

Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller

Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Systemutveckling, Uppsala: Tina Kekkonen

studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70

Programvaruteknik, Visby: Thomas Ejnefjäll

thomas.ejnefjall@im.uu.se

Telefon: 018-471 82 75

KONTAKT & MER INFO

http://www.im.uu.se/
mailto:info@im.uu.se
mailto:studievagledare@im.uu.se
mailto:thomas.ejnefjall@im.uu.se

