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 implementera komponenter till situerade dialogagenter,
 implementera algoritmer för språk- och bildanalys,
 analysera några frågeställningar, argumentationslinjer och metoder som
förekommer i kurslitteraturen,
 konstruera utvärderingsmaterial för implementerade systemen och testa dessa
på materialet,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 avge välgrundade omdömen kring valet av teori, metod och utförande för en
viss tillämpning,
 tolka utvärderingsresultaten och föreslå förbättringar.
Kurslitteratur: En litteraturlista bestäms i samråd med studenterna.
Former för undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, individuell läsning, skrivna uppsatser och
programmeringsuppgifter som senare diskuteras i möten med lärare eller i seminarier.
Undervisningsspråk: engelska och/eller svenska.
Former för bedömning
Kursen examineras individuellt i form av inlämningsuppgifter och uppsatser.
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering
Kursen utvärderas i skriftlig eller muntlig form.
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