RT-ES-1: Regler för tillgodoräknande på Civilingenjörsprogrammet i Energisystem

Översikt - regler för tillgodoräknande
1. Max 30 hp (35 hp om kursen påbörjats senast VT18) utanför de valbara tekniska
och naturvetenskapliga kurserna i programmets studieplan får tas med i examen
inklusive följande kurser: Miljörätt (1TV023), Miljöekonomisk översiktskurs
(NA0120), Stora sociotekniska system (5LH242), Ingenjörsetik (1TE687), Individ,
organisation och ledarskap (2FE030), Energihandel, (FÖ0338). Dock, max totalt 15
hp i perifiera huvudområden (t.ex. språk).
2. Kurs utanför de valbara tekniska och naturvetenskapliga kurserna i
programmets studieplan kan inte räknas in i examen tillsammans med
entreprenörsskolan.
3. Maximalt 15 hp av de valbara kurserna kan vara på G1N/GXX nivå. Detta
inkluderar de valbara kurserna i studieplanen på denna nivå, d.v.s., Ingenjörsetik
(1TE687), Individ, organisation och ledarskap (2FE030).
4. I åk 4 och 5 finns det bara plats för 30 hp på grundnivå inkl. företagsekonomin,
oavsett ämne.

Preciserade regler och motivering för tillgodoräknande
För studenter som påbörjat utbildningen från och med hösten 2017 ska minst 10 hp av de
60 hp teknikkurser på avancerad nivå som krävs för examen vara på A1F-nivå.
Av de icke obligatoriska kurserna i studieplanen i åk 4-5 som i namnet har tillägget ”teknik
och system” är det obligatoriskt att vara godkänd på minst tre inom examenskravet (vilket blir
30 hp).
Kursen "Elektriska nätet som system" uppfyller ES-programmets krav på teknik och systemkurser och kan införas i examen som en sådan.
När ovan examenskrav är uppfyllda finns plats för maximalt 50 hp valbara kurser inom
examen. Av dessa ska 20 hp väljas bland de valbara tekniska och naturvetenskapliga kurserna
i programmets studieplan. 1,2
Därutöver kan 30 hp kurser väljas bland kurserna i studieplan eller inom något av
huvudområdena nedan. Det är Uppsala universitets klassning av huvudområde som gäller 3,
d.v.s. kurser lästa vid andra lärosäten kan i vissa fall räknas till ett annat huvudområde än det
ursprungliga.
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Dvs. följande kurser i studieplanen kan inte ingå i dessa 20 hp: Miljörätt (1TV023), Miljöekonomisk
översiktskurs (NA0120), Stora sociotekniska system (5LH242), Ingenjörsetik (1TE687), Individ, organisation
och ledarskap (2FE030), Energihandel (FÖ0338)
2
En kurs som läses vid ett annat lärosäte och som till mål och innehåll motsvarar en teknisk/ naturvetenskaplig
kurs i studieplanen kan räknas in i dessa 20 hp.
3
En kurs läst vid ett annat svenskt lärosäte får det huvudområde den har vid det lärosätet om huvudområdet finns
vid Uppsala universitet. Finns inte huvudområdet vid Uppsala universitet undersöks vilket/vilka huvudområden
kursen ska klassas som (om något). En kurs läst vid ett utländskt lärosäte kan helt eller delvis räknas som
annat/andra huvudområde/n än det den är klassad som vid det utländska lärosätet.
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Huvudområden som de 30 hp ovan kan väljas från är: Biologi, Datavetenskap, Fysik,
Geovetenskap, Kemi, Matematik, Teknik, Beteendevetenskap, Bioinformatik,
Databasteknik, Didaktik, Energiteknik, Entreprenörskap, Etik, Företagsadministration,
Företagsekonomi, Genusvetenskap, Geografi, Global miljöhistoria, Handelsrätt, Hållbar
energiomställning, Hållbar utveckling, Idé- och lärdomshistoria, Inbyggda system,
Industriell projektledning, Industriell teknik, Informationssystem, Juridik, Krisberedskap,
Kvalitetsteknik, Miljövetenskap, Molekylär bioteknik, Människa-datorinteraktion,
Mångfaldsstudier, Nationalekonomi, Regionskunskap (t.ex. Nordostasienkunskap),
Pedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Praktisk filosofi, Programvaruteknik, Psykologi, Public
Management, Retorik, Samhällsgeografi, Socialpsykologi, Sociologi, Språk (ej på
nybörjarnivå), Statistik, Statskunskap, System i teknik och samhälle, Tillämpad
beräkningsvetenskap, Tillämpad bioteknik, Urbana studier, Utvecklingsstudier,
Vetenskapsfilosofi, Vindkraftsprojektering.
I dessa 30 hp får maximalt ingå 15 hp totalt av följande ämnen: Beteendevetenskap, Didaktik,
Regionskunskap: (t.ex. Nordostasienkunskap), Genusvetenskap, Geografi, Global
miljöhistoria, , Informationssystem, Krisberedskap, Människa-datorinteraktion,
Mångfaldsstudier, Pedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Praktisk filosofi, Psykologi, Public
Management, Retorik, Socialpsykologi, Sociologi, Urbana studier, Utvecklingsstudier,
Vetenskapsfilosofi och Språk (ej på nybörjarnivå).
Notera att i ovan 30 hp ingår även följande kurser som finns i studieplanen: Miljörätt
(1TV023), Miljöekonomisk översiktskurs (NA0120), Stora sociotekniska system (5LH242),
Ingenjörsetik (1TE687), Individ, organisation och ledarskap (2FE030) samt Energihandel
(FÖ0338).
Ett alternativ till ovan 30 hp är att läsa 30 hp inom Entreprenörsskolan (examensarbetet ej
inräknat). Av de 50 hp valbara kurserna täcks då dessa 30 hp.
Då examen kräver fördjupning kan endast en mindre del av de valbara kurserna (50 hp) vara
på G1N/GXX nivå. Av de 50 hp kan maximalt 15 hp vara på G1N/GXX nivå 4. Detta
inkluderar de valbara kurserna i studieplanen på denna nivå, d.v.s., Ingenjörsetik (1TE687)
och Individ, organisation och ledarskap (2FE030).
I vissa fall kan endast delar av en kurs anses passa in i beskrivning ovan. Då kan den delen av
kursen tillgodoräknas.

4

En student som läst Företagsekonomi A 30 hp får tillgodoräkna den i programmet obligatoriska kursen FÖ0450
Företagsekonomi 5 hp samt därutöver tillgodoräkna sig 15 hp inom examenskravet (under förutsättning att
studenten ändå uppfyller alla de i utbildningsplanen specificerade kraven). Denna student får alltså 20 hp av
Företagsekonomi A tillgodoräknade i sin examen medan en student som redan avklarat FÖ0450
Företagsekonomi 5 hp får 15 hp Företagsekonomi A tillgodoräknade i sin examen.
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Övrig information
Alla ev. förhandsbesked om en kurs kan tillgodoräknas i examen är preliminära.
Fyll i införande/tillgodoräknande blanketter (http://teknat.uu.se/student/stod-ochservice/studieadministration/tillgodoraknande/) och kontakta studievägledaren. Programasvarig (PA)
kommer därefter att ta beslut om hur många poäng du får räkna in i examen för svenska kurser. För
utlänska kurser lägger PA ett förslag till examansenheten som tar beslutet.
Det är möjligt att få en, eller ett antal kurser klassade som teknik och system. Prata med PA innan du
åker iväg så skickar hen riktlinjer till dig.
Eftersom nivån som kursen läses på vägs in i bedömningen så är det viktigt att det finns med i
underlaget vilka förkunskaper som krävs. Om du vill att kursen ska bedömas som avancerad så krävs
väldigt tydlig dokumentation som stärker att kursen motsvarar avancerade kurser på UU. D.v.s.
bedömd nivå på högskola, förkunskapskrav och gärna även uttalande från studierektor.

