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Avveckling av kurs
Service design GiF, 7,5 hp (IT348G) har genomgått en revidering där den tidigare
dubbelklassificeringen i huvudområdena informationsteknologi och kognitionsvetenskap har
tagits bort. Kursen är nu endast klassificerad i huvudområdet informationsteknologi. I allt
övrigt är kursen densamma. Dock innebär denna revidering att kursen får en ny kurskod, där
IT348G ersätts med IT397G, vilket gör att den rent formellt behandlas som två olika kurser.
Följaktligen behöver kursen med den gamla kurskoden (IT348G) avvecklas i enlighet med
gällande rutiner. IT348G gavs sista gången vt 2020.
Kursen består av två examinationsmoment: inlämningsuppgift 4 hp och seminarieuppgift 3,5
hp.
Följande examinationstillfållen erbjuds för studenter som inte har avslutat kursen IT348G:

Tillfälle 1
Examinationen genomförs kontinuerligt med delinlämningar och vid seminarietillfållen under
den kursomgång som går 2021-01-18 — 2021-03-28. Schemat och därmed
examinationstillfållena publiceras vecka 51 i TimeEdit.
Kontakta kursansvarig senast 2021-01-15 för att meddela medverkan och erhålla tillgång till
kurssajten lärplattformen Canvas.

Tillfålle 2
Sista inlämningsdag för inlämningsuppgift och seminarieuppgift är vecka 20, 2021-05-23.
Uppgiftsinstruktionerna rekvireras från kursansvarig senast tre veckor före
examinationstillfållet och lämnas in för examination enligt anvisningar.

Tillfälle 3
Sista inlämningsdag för inlämningsuppgift och seminarieuppgift är vecka 40, 2021-10-10.
Uppgiftsinstruktionerna rekvireras från kursansvarig senast tre veckor före
examinationstillfållet och lämnas in för examination enligt anvisningar.

Någon ytterligare möjlighet till omexamination på kursen, utöver ovanstående tillfållen,
kommer inte att erbjudas.
Examinator är Kajsa Nalin.
Kursa svarig är Beatrice Al ljung, 0500-44 83 o8, beatrice.alenljungPhis.se.
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