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EMNEPLAN – del 1 

 
 

Inngår i studieprogram 
Videreutdanning Programvareutvikling for Ingeniører  

Emnenavn (bokmål) 
Databaser og Objektorientert analyse og design 

Emnenavn (nynorsk) 
Databasar og Objektorientert analyse og design 

Emnenavn (engelsk) 
Database Development and Object-oriented Analysis and Design 

Emnekode (FS) 

Emnenivå Bachelor 

Emnets omfang og organisering 
 Antall studiepoeng: 15 

 Antall semester: 1 

 Undervisningsspråk: Norsk eller Engelsk 

 Organisering av emnet: Campusbasert blokkundervisning, Campus Kongsberg 
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EMNEPLAN – del 2 

 

 

Faglig innhold i emnet 
 Emnets innhold er modellering, design, opprettelse og bruk av relasjonsdatabaser, analyse og design 

av datasystemer ved hjelp av notasjonsspråket UML. Studentene lærer om programvare arkitektur, 

patterns og design av systemer med programvare som sin hovedkomponent. 

Forkunnskapskrav 
Fullført emnet «Objektorientert programmering». 

Læringsutbytte  
En kandidat som har fullført og bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i form av 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

KUNNSKAP 

Studenten: 

 har kunnskap om terminologi og teoretiske grunnlaget for relasjonsdatabaser 

 har kunnskap om oppgavene til et databasehåndteringssystem 

 har kunnskap om spørrespråket SQL 

 har kunnskap om hensikten med utvikling og normalisering av datamodeller 

 har kunnskap om bruk av konsepter og semantikk for UML diagrammer.  

 har kunnskap om objektorientert modellering av statiske og dynamiske aspekter ved 

programvare og/eller cyber physical systems. 

 har kunnskap om bruk av UML sine diagrammer i utvikling av systemer, med fokus på 

modulering, programvare arkitektur og patterns. 

 har kunnskap om round-trip-engineering. 

FERDIGHETER 

Studenten: 

 kan lage SQL-setninger for datadefinisjon, innsetting, oppdatering, sletting og uthenting av 

data 

 kan lage datamodeller med entiteter, attributter og forhold/sammenhenger 

 kan implementere datamodeller i form av databasetabeller med nøkler 

 kan normalisere datamodeller og databasetabeller 

 kan definere og bruke visninger (views) i spørringer 

 kan kommunisere med databaser fra et objektorientert programmeringsspråk  

 kan designe programvare systemer ved hjelp av UML. 

 kan gjøre rede for design avgjørelser, både på arkitektur og detalj nivå. 

 kan gjennomføre implementasjoner og distribuering av programvare i ulike systemer, fra 

brukergrensesnitt via databaser til cyber physical systems. 
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GENERELL KOMPETANSE  

Studenten: 

 kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor databaser 

 ha god oversikt over databasefaget og forstå sammenhengen mellom databasefaget og 

andre fagområder 

 kan gjennomføre en programvare system design som en del av en gruppe  

 er i stand til å presentere og diskutere programvare design med kollegaer.  

 kan dokumentere programvare. 

Læringsaktiviteter 

Forelesninger, seminarer, selvstudium, praktiske øvinger og veiledning. 

Praksis 

Arbeidskrav 
2 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få tilgang til eksamen. 

Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 
Obligatorisk oppmøte i all undervisning. Ved sykdom eller annet godkjent fravær vil et daglig 

refleksjonsnotat regnes som oppmøte. 

Utgifter i emnet 

Vurderingsformer  
Skriftlig eksamen, 2 timer (20%). 

Prosjekt i grupper på 2–3 personer over 5 uker som vurderes med rapport med justerende muntlig 

som teller 80%.Alle deleksamener må bestås for å bestå emnet. 

Vurderingsuttrykk: A-F. 

Hjelpemidler til eksamen 
Skriftlig eksamen: ingen 

Prosjekt: alle 

Annet 

Litteratur 

Godkjent emneplan  

Endringsbeskrivelse 
Første utgave 23.11.2020 

 


