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Emnebeskriving for INF102

 Mål og innhald

Objectives and Content

Mål: Emnet har som mål å . . . 
Emnet … skal formidle forståing for. . . .  

Innhald: Emnet tar opp tema som ….

Læringsutbyte
(endret 
standardoppsett og 
introsetning)

Learning Outcomes

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:  

Kunnskapar
Studenten
 kjenner til sentrale algoritmar og datastrukturar for sortering
 kjenner til sentrale algoritmar og datastrukturar for søking
 kjenner til viktige graf algoritmar og deres datastrukturar
 kjenner til matematikken bak analyse av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk

Ferdigheiter
Studenten
 kan programmere effektive algoritmar for sortering, søking og grafer
 kan matematisk analysere oppførsel av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk
 kan empirisk analysere oppførsel av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk
 kan gjenkjenne og løyse nye problem med teknikker lært i dette kurset, og utforme nye algoritmar for lignande problem
 kan bruke generisk programmering til å programmere algoritmar

Generell kompetanse
Studenten

• kan utveksle synspunkt om algoritmar og datastrukturar med andre
• er bevisst på forskjell på effektivitet av programvare
• kan anvende kunnskapar og ferdigheiter om algoritmar og datastrukturar på ulike anvendelsesdomen 

--------------------------------------------------------------------------------------

Upon completion of the course the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general 
competence:

Knowledge
The student
 knows the basic algorithms  and data structures for sorting
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 knows the basic algorithms  and data structures for searching
 knows important graph algorithms and their datastructures 
 knows the mathematical concepts needed for the analysis of the behaviour of algorithms in terms of time and memory use

Skills
The student

 can program efficient algorithms for sorting, searching and graphs
 can analyse mathematically the behaviour of algorithms in terms of time and memory use
 can analyse empirically the behaviour of algorithms in terms of time and memory use
 can recognize new problems that are amenable to the techniques learned in this course, and design new algorithms for similar problems
 can use generic programming to program the algorithms

General competence
The student
 can discuss algorithms and datastructures for programming with others
 is aware of the differences in efficiency of software solutions
 can apply the knowledge and skills of algorithms and datastructures in various application domains

Undervisningsformer 
og omfang av 
organisert 
undervisning 

Teaching Methods and 
Extent of Organized 
Teaching

During the whole semester: two double lectures and one workshop per week. In addition one review session per week.

To dobbeltforelesninger og to timers gruppearbeid per uke. I tillegg en dobbeltime med gjennomgang av oppgaver.

Vurderingsformer

Forms of Assessment

Written, digital exam (3 hrs, on a computer). For more information, see www.uib.no/digitaleksamen . The compulsory exercises can be graded and 
this grade can count for the final grade. Both the exam and the compulsory exercises must be passed.

Skriftleg, digital eksamen (3 timar, på datamaskin). Se meir informasjon på www.uib.no/digitaleksamen . Det er høve til å gi karakter på 
obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren. Både de obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i 
emnet.

http://www.uib.no/digitaleksamen
http://www.uib.no/digitaleksamen

