
Fastställande
Kursplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden 2008-10-08 och senast reviderad 2017-
08-24 av Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2017-08-28, höstterminen 2017.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad informationsteknologi

 
Inplacering
Kursen ingår som en del i IT-management masterprogram samt som en fristående kurs. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) IT Management, masterprogram (IITMM), 2)
Systemvetenskap: IT, människa och organisation (SSYIK), 3) IT Management,
masterprogram (N2ITM), 4) Systemvetarprogrammet (SSYSM) och 5) IT och
innovation i offentlig sektor, masterprogram (N2IIO)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs språkkunskaper motsvarande Sv B och En A och 
1. kandidatexamen (180 hp) 
eller 
2. yrkeserfarenhet: minst 7 års yrkeserfarenhet inom IT-utveckling och/eller
verksamhetsutveckling.  
 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD
INFORMATIONSTEKNOLOGI

TIA008    IT-infrastruktur, 15 högskolepoäng
IT Infrastructure, 15 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Informatik A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
Kunskap och förståelse 

Kartlägga och karaktärisera IT-infrastrukturer och förstå deras roll i den
strategiska utvecklingen inom organisationer. 
Förklara aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom IT-management och IT-
infrastruktur. 

 
Färdighet och förmåga  

Analysera och designa lämpliga integrationsplattformar. 
Applicera olika typer av integrationsstrategier. 
Särskilja olika plattformar, standards och komponenter för att utveckla en IT-
infrastruktur. 
Förmedla resultat muntligt och skriftligt. 
Applicera informationskompetens och källkritik. 
Demonstrera sitt kunnande i att leda, organisera och strukturera utveckling och
förvaltning av IT-infrastruktur. 

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Demonstrera etiska överväganden vid applicering av olika typer av
integrationsstrategier. 

 
Innehåll
Kursen ger fördjupad kunskap och förståelse kring begreppet infrastruktur, hur en
effektiv och långsiktigt hållbar IT infrastruktur bör designas samt hur man leder såväl
förvaltning som förändring/utveckling av infrastrukturen. Innehållet struktureras
övergripande i följande teman: 

Infrastrukturbegreppet och olika former av infrastrukturer 
Principer och metoder för utveckling av IT-infrastruktur 
Olika typer av plattformar, standards, komponenter mm för uppbyggnad av IT-
infrastruktur 
Management av infrastrukturell utveckling 
Praktikfall 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, workshops och grupparbeten. Studenterna
genomför också fallstudier i grupp under handledning.
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Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Kursen examineras genom fyra litteraturuppgifter om vardera 2 högskolepoäng (totalt 8
högskolepoäng) som redovisas muntligt, samt genom inlämning av en skriftlig
uppdragsrapport om 7 högskolepoäng som även redovisas muntligt, gruppvis. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På litteraturuppgifterna ges betyget Underkänd eller Godkänd. På uppdragsrapporten
ges betyget Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. 
För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla
provmoment, dvs. fyra litteraturuppgifter och en uppdragsrapport. För att erhålla
betyget Väl Godkänd (VG) krävs VG på uppdragsrapporten och minst G på resterande
av kursens totala 15 högskolepoäng. Student som underkänts två gånger på samma
examinerande moment har rätt att hos institutionen begära byte av examinator.
Begäran ska inlämnas snarast och vara skriftlig. 

 
Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering. De deltagande studenterna ges
möjlighet att medverka anonymt. Kursvärderingar ska i möjligaste mån göras
elektroniskt. Resultatet sammanställs av kursansvarig och görs tillänglig för
studenterna. Eventuella åtgärder med anledning av kursvärderingens resultat redovisas.
Sammanställningen av kursvärderingen också görs tillgänglig för nya studenter vid
starten av nästkommande kurstillfälle. 

 
Övrigt
Angående yrkeserfarenhet är det meriterande om den inbegriper ledningsuppgifter,
strategiska uppgifter eller övergripande designuppgifter.   
  
Angående krav för att ta ut examen hänvisas till  Göteborgs universitets
examensordning, punkt 2 Generella examina på avancerad nivå. 
  
Kursen ges på halvfart. 
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