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Om studiehandboken 
Studiehandboken innehåller utbildningsplaner för de tekniska yrkesprogrammen, det vill säga 
civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram och för de generella tekniska kandidat- och 
masterprogrammen vid Uppsala universitet läsåret 2014/2015.  
 
Ingenjörsprogrammen och kandidatprogrammet har en bokstavsbeteckning som används i många 
sammanhang. 
 
Civilingenjörsprogram 
Elektroteknik E 
Energisystem ES    
Informationsteknologi IT   
Kemiteknik K 
Miljö- och vattenteknik W 
Molekylär bioteknik X 
System i teknik och samhälle STS 
Teknisk fysik F 
Teknisk fysik med materialvetenskap Q 
 
Högskoleingenjörsprogram 
Byggteknik   BI 
Elektroteknik   EI 
Kvalitetsutveckling och ledarskap  KLI 
Kärnkraftteknik  KKI 
Maskinteknik MI 
 
Tekniska masterprogram 
Bioinformatik   
Energiteknik   
Förnybar elgenerering   
Inbyggda system   
Industriell ledning och innovation   
Molekylär bioteknik   
 
Tekniska kandidatprogram 
Ledarskap-kvalitet-förbättring  LKF  

Utbildningsplan 
En utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen. Där står bland annat vad 
som gäller för examen och tillgodoräknande av kurs. Den innehåller även de kurser som ingår i 
respektive program.  

Studieplan 
En studieplan talar om vilka kurser som ingår i varje årskurs på respektive program. Studieplanen är en 
del av utbildningsplanen. 

Kursplan 
En kursplan beskriver kursens innehåll, undervisningens omfattning och nivå. Det finns länkar till alla 
kursplaner inlagda i studieplanerna på fakultetens studentsida under http://www.teknat.uu.se/student.  
 

 4 

http://www.teknat.uu.se/student


UPPSALA UNIVERSITET STUDIEHANDBOK FÖR TEKNISKA UTBILDNINGSPROGRAM, 
2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten  

 
 
 
Huvudområden för teknisk examen från Uppsala 
universitet 
Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. För teknisk examen 
på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen, används 
huvudområdena teknik (kandidatexamen och högskoleingenjörsexamen) och industriell teknik 
(kandidatexamen). 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För 
kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 
bioinformatik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär bioteknik. De 
kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie 
magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande 
huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik. 
 

Kursanmälan 
Anmälan till kurser kommande termin skall lämnas 15 april resp. 15 oktober årligen. Anmälan görs 
direkt på https://antagning.se., anvisningar finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student 
Antagningsbesked skickas ut till de sökande och svar krävs.  
Utan kursanmälan garanterar vi inte att det finns plats på kursen. Kursanmälan är nödvändig för att 
schemaläggning och lokalbokning skall kunna göras på bästa sätt vilket gynnar både studenter och 
lärare. 

ExaminationSLU 

Skriftlig tentamen eller dugga i skrivsal  
Anmälan sker via Studentportalen senast 14 dagar före tentamensdatum. Även avanmälan sker via 
webben.  Skriftliga prov i alla universitetets skrivsalar examineras anonymt och det är viktigt att rätt 
tentamenskod medförs till skrivningen. Vid tentamen tillämpas inte akademisk kvart. Vid skriftligt 
prov är skrivtiden normalt fem timmar. Man måste skriva i minst 30 minuter innan man får lämna 
skrivsalen. 

Övriga examinationsformer 
Examinationsform framgår av kursplanen. Platser och tider meddelas vid kursstart.  

Betygsskala 
Betyg ska sättas på varje kurs samt, när så bedöms ändamålsenligt med hänsyn till kursens art, även på 
del av kurs. Som slutbetyg på hel kurs skall något av uttrycken underkänd (U), godkänd (3), icke utan 
beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Om särskilda skäl föreligger kan något av 
uttrycken underkänd (U) eller godkänd (G) användas på vissa kurser. Detta anges i gällande kursplan. 

SLU Vid SLU tillämpas särskilda tentamensregler. Se 
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/6-examination-o-betyg.pdf 
 

 5 

                                                        

https://antagning.se/
http://www.teknat.uu.se/student/
http://www.teknat.uu.se/student/
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/6-examination-o-betyg.pdf


UPPSALA UNIVERSITET STUDIEHANDBOK FÖR TEKNISKA UTBILDNINGSPROGRAM, 
2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten  

 
Betygsättning 
Målskrivningen i kursplanerna anger kursens förväntade studieresultat, dvs. den beskriver vad som 
krävs för att bli godkänd på kursen. Kraven på högre betygssteg formuleras i termer av stegvis högre 
kvalitet i måluppfyllelsen. Vad som gäller för en viss kurs skall tydligt redovisas för studenterna vid 
kursstart.  

Inrapportering av resultat 
En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och 
betygsatt inom högst 25 kalenderdagar, dock minst 14 kalenderdagar före omtentamen. 
Tentamensresultat ska efter avslutad rättning och betygsättning snarast dokumenteras i Uppdok. Student 
som styrker behov av särskilt intyg över resultat ska kunna få ett sådant utan dröjsmål. (Enligt 
”Studenternas arbetsvillkor” Konsistoriet 2010-01-01, finns i denna Studenthandbok). Godkända 
laborationer och andra obligatoriska kursmoment ska rapporteras till UPPDOK så snart som möjligt 
efter läsperiodens slut. Det åligger den kursansvariga institutionen att registrera sådana moment. För 
kurser som består av flera delkurser sätts sammanfattningsbetyg. 

Omtentamen 
För samtliga kurser med skriftlig tentamen erbjuds minst tre tentamenstillfällen årligen. I normalfallet 
är det så att kurser som ges i period 1 har ordinarie omtentamen i januari samt ytterligare 
omtentamenstillfälle i augusti, kurser som ges i period 2 har ordinarie omtentamen direkt efter påsken 
samt ytterligare omtentamenstillfälle i augusti, kurser som ges i period 3 har ordinarie omtentamen i 
juni samt ytterligare omtentamenstillfälle augusti och kurser som ges i period 4 har ordinarie 
omtentamen i augusti samt ytterligare omtentamenstillfälle i januari. För kurser som ges flera gånger 
årligen kan en ordinarie tentamen för ett kurstillfälle ersätta en ordinarie omtentamen, utom vad gäller 
augusti. Vad som gäller för en kurs ska tydligt annonseras för studenterna. 
 
Student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av 
en kurs, vilket enligt högskoleförordningen medför rätt att få annan examinator utsedd, men som av 
särskilda skäl inte kan få ny examinator, har rätt till annan examinationsform. (enligt ”Studenternas 
arbetsvillkor” Konsistoriet 2010-01-01, finns i denna Studenthandbok). 
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Definition av ingenjörsmässighet vid Uppsala 

universitet 

Ingenjörsmässighet kännetecknas av:  
 
• förmågan att inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar ta fram tillräckligt bra lösningar till 
komplexa tekniska problem genom att tillämpa och inhämta nödvändig kunskap,  
 
• förmågan till helhetssyn, dvs. förmågan att se hur det tekniska problemet och dess lösning ingår i ett 
större system och utifrån det värdera och prioritera arbetsinsatser.  
 

Ingenjörsmässighet innebär:  
 
• att med hjälp av kunskaper inom teknik, matematik och naturvetenskap, i kombination med kreativitet 
och initiativrikedom, kunna utveckla nya produkter, metoder, verktyg och system,  
 
• att självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp 
problemställningar, och utifrån detta söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,  
 
• att utgående från integrerade teoretiska ämneskunskaper, och med datorer som arbetsverktyg, kunna 
modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden,  
 
• att utgående från kravspecifikationer kunna utforma modeller och experiment för mätning och 
provning av relevanta egenskaper för produkter och konstruktioner,  
 
• att kunna värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.  
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Studenternas arbetsvillkor 
Studenternas arbetsvillkor - riktlinjer vid Uppsala universitet fr o m 2010-01-01 
 
Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas en god studiemiljö och en strukturerad 
studiesituation, som ska vara anpassad till studienivå och studiernas karaktär. Den schemalagda 
undervisningen och studenternas självstudietid ska planeras som normala 40-timmars arbetsveckor eller 
motsvarande för utbildning med lägre studietakt än heltid. 

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
1.1 Förhållandet mellan studenter, lärare och övriga anställda ska präglas av ömsesidig respekt. Ingen 
får utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av exempelvis kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. 
 
1.2 Studenter, lärare och övriga anställda har rätt till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Ansvaret för arbetsmiljön har i första hand institutionernas prefekter, men alla studenter och anställda 
har också ett eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. 
 
1.3 Varje institution ska ha en beredskap för hur studenters särskilda behov kan tillgodoses av 
institutionen genom individualiserade lösningar. Detta kan exempelvis gälla behov som aktualiseras i 
universitetets föräldrapolicy, mångfaldsplan eller tillgänglighetsplan. 
 
1.4 Studenter med funktionshinder har rätt till särskilt stöd. 

Kvalitetsutveckling och studentinflytande 
2.1 Berörd fakultetsnämnd ansvarar för en god samordning av kurserna inom sina utbildningsprogram. 
 
2.2 Studenterna ska beredas tillfälle att delta i institutionernas och fakultetsnämndernas arbete med 
utvärdering och utveckling. Studenterna har enligt högskoleförordningen rätt att vara representerade i 
alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas 
situation. För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska förtroendevald student, då 
detta är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att inom kursens tid genomgå 
obligatoriska kursmoment vid annat tillfälle eller att på annat godtagbart sätt ersätta dessa. 
 
2.3 Kursvärderingar, som bör vara anonyma om inte särskilda skäl finns, ska genomföras, 
sammanställas och användas i utvecklingsarbetet. Studenterna ska informeras om resultaten och om 
eventuella beslut om åtgärder. Universitetets riktlinjer för kursvärderingar ska följas.  

Kursplanering och scheman 
3.1 Utbildningsplan för program och kursplan för kurs ska finnas i god tid före sista ansökningsdatum 
avseende resp. program eller kurs. För uppgift om litteratur gäller vad som sägs i punkt 3.2 nedan.  
 
3.2 Ett översiktligt schema med uppgifter om förläggning av obligatorisk undervisning, examinerande 
moment och omtentamen samt en förteckning av den huvudsakliga litteraturen ska finnas senast fem 
veckor före kursstart. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart. I de fall en viss 
kurs omfattar en termin eller mera ska dessa krav på framförhållning avse delkurs eller, om sådana inte 
finns, viss angiven tidsperiod av kurs.  
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3.3 Såväl obligatorisk undervisning som examination bör, om ej annat anges i utbildningskatalogen, 
förläggas till vardagar mellan 8.00 och 17.00. Särskilda skäl kan föranleda examination vid annan 
tidpunkt, t ex vid omtentamen.  
 

Undervisning och utbildningsmaterial 
4.1 Utbildningen ska enligt högskoleförordningen vara avgiftsfri. Universitetet bidrar – enligt rektors 
särskilda beslut om bidrag till studenter för merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk 
oavlönad praktik – till studenternas omkostnader i samband med resor, praktik och fältkurser. 
Avgiftsfriheten omfattar inte kopiering eller kurslitteratur (motsv). Studenterna får dock inte åläggas att 
köpa kurslitteratur, kompendier eller studiematerial i övrigt från institutionen eller annan. 
 
4.2 Universitetet ska eftersträva att ge studenterna erforderlig tillgång till elektroniska 
informationsresurser, kurslitteratur i referensexemplar samt övrig referenslitteratur, kvalificerad 
datorkraft och annan utrustning liksom läsplatser, gruppstudierum och sådana andra arbetsplatser som 
behövs för utbildningen. Dessa resurser ska så långt som möjligt vara disponibla för studenter även 
utanför ordinarie arbetstid.   
 
4.3 Student som skriver större uppsats (15 hp) eller examensarbete ska så långt det är praktiskt och 
ekonomiskt möjligt ha rätt att fritt välja bland etablerade vetenskapliga teorier, metoder och 
forskningsperspektiv.  
 
4.4 Riktlinjer för handledning av större uppsatser och examensarbeten ska finnas på fakultets- och/eller 
institutionsnivå. Studenten ska vid kursens start informeras om dessa riktlinjer. Informationen bör bland 
annat innefatta uppgifter om rollfördelningen mellan handledare och examinator, handledningens 
omfattning och karaktär, uppsatsens/examensarbetets omfång och formella utformning samt 
oppositionsförfarande. Det bör även framgå vilket eller vilka språk utöver svenska som uppsatsen eller 
examensarbetet kan utföras på.  
 
4.5 Det ska framgå av information som lämnas i förväg när sista ändring får göras innan betyg sätts på 
examensarbete eller annan uppsats.  
 
4.6 Varken handledare eller examinator kan neka student att lägga fram sin uppsats för examination.  
 
4.7 Om särskilda skäl finns, bör student ges möjlighet att på begäran byta handledare vid 
examensarbete.. Om bytet inte kan genomföras inom institutionen, ska extern handledare anlitas om det 
är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.  

Examination 
5.1 Examination är myndighetsutövning och genomförs av varje examinator på eget tjänsteansvar. I de 
fall flera examinatorer tjänstgör samtidigt på samma kurs eller tentamen, är det nödvändigt att 
examinatorerna samråder, så att bedömningarna av studenternas prestationer blir ensartade. Samma 
kriterier för betygsnivåer ska tillämpas vid såväl ordinarie examination som omtentamen. Kriterierna 
ska vara tydliga och ska tillkännages för studenterna. 
 
5.2 Studenterna ska informeras om de regler som gäller för viss examination, t ex vilka hjälpmedel som 
är tillåtna eller (vid grupparbeten) vilket krav på individuell prestation som ställs Vid s k salskrivningar 
gäller anonymitet enligt rektors beslut. 
 
5.3 Om det är avgörande för betygssättningen att den tidsfrist som satts ut för viss prestation iakttas, ska 
det i förväg anges vilka följder en försening har. Särskilda skäl för försening ska då alltid beaktas. 
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5.4 En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad 
och betygsatt inom högst 25 kalenderdagar, dock minst 14 kalenderdagar före omtentamen. 
Tentamensresultat ska efter avslutad rättning och betygsättning snarast dokumenteras i Uppdok. 
 
5.5 Student som styrker behov av särskilt intyg över resultat ska kunna få ett sådant utan dröjsmål. 
 
5.6 Omtentamen ska förläggas i tiden enligt närmare bestämmande av berörd fakultetsnämnd och på ett 
sådant sätt att studenters möjligheter till fortsatta studiemedel och fortsatt studiegång inte försvåras på 
ett oskäligt sätt.  
 
5.7 Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment ska erbjudas student som av särskilda 
skäl, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska 
momentet. 
 
5.8 Omtentamina inom viss termin på olika kurser eller delkurser bör ligga på olika datum, och även på 
annat datum och tid än obligatoriskt moment i andra delkurser inom terminen. 
 
5.9 En student vars tentamen förkommit liksom en student som fått fel uppgift om dag och tid för 
tentamen ska utan uppskov beredas möjlighet till ny tentamen, om det kan påvisas att universitetet bär 
ansvaret för vad som förekommit. 
 
 5.10 En student ska inte kunna nekas att delta i tentamen på grund av att alla obligatoriska moment inte 
har fullgjorts innan tentamenstillfället. För att godkännas krävs istället att studenten i efterhand fullgör 
det obligatoriska momentet eller ersättning för det enligt punkt 5.7. Vid examinationer där tredje part 
involveras (t ex patienter) eller det av säkerhetsskäl är nödvändigt, kan dock krävas att relevanta 
undervisningsmoment är fullgjorda innan studenten tillåts delta i tentamen. 
 
5.11 Student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del 
av en kurs, vilket enligt högskoleförordningen medför rätt att få annan examinator utsedd, men som av 
särskilda skäl inte kan få ny examinator, har rätt till annan examinationsform. 
 
5.12 Rätten att delta vid tentamenstillfälle eller att få praktik för att uppnå godkänt betyg får endast 
begränsas med stöd i beslut av rektor, och kan enligt högskoleförordningen inte begränsas till mindre än 
fem tillfällen för tentamen och två tillfällen för praktik. 
 
5.13 I kurser som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre tentamenstillfällen ges 
under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer. Student ansvarar själv för att uppdatera sig om 
förändringar i kursinnehåll. Dock ska institutionen vara behjälplig med sådan information. 
 
5.14 Efter varje betygssättning ska studenten beredas möjlighet att av examinator få förklaring till 
varför ett visst betyg givits och vid felaktig rättning kunna få till stånd en ändring av åsatt betyg. Om 
resultat meddelas studenten genom uthämtning av originaltentamen ska studenten informeras om att det 
kan bli svårare att i efterhand ändra betyget. Studenten ska då erbjudas att hämta ut en kopia av 
tentamen. 

Antagning och urval 
6.1 Behörighets- och urvalsregler för viss utbildning ska utformas med utgångspunkt i sakliga krav för 
att framgångsrikt genomföra utbildningen i fråga. Ändringar i behörighets- och urvalsregler för 
utbildningsprogram ska göras med största möjliga framförhållning. För kurser gäller att ändringar inte 
får göras under giltighetstiden för viss utbildningskatalog. 
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 med mera hittar du på http://www.teknat.uu.se/student 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i 
elektroteknik, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 30 augusti 2011 skall civilingenjörsprogram 
i elektroteknik finnas inrättat vid Uppsala universitet med första antagning ht 2012.   
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Electrical Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna D = datavetenskap, F = fysik, M = matematik, T = teknik, 
FEK = Företagsekonomi, FE = Förnybar elproduktion samt INT = Industriell teknik. Med 
beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 
 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik är utformat för att utbilda civilingenjörer med de kunskaper 
och ingenjörsmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för en framgångsrik karriär inom det 
elektrotekniska området. Programmet ger en bred kompetens inom elektromagnetism, kretsteori, 
elektronik, elkraftteknik, programmering och mät- och styrsystem, samt fördjupade kunskaper och 
färdigheter inom förnybar elgenerering eller styrning av elektriska system. Genom hela utbildningen 
tränas teknologen att tillämpa teoretiska kunskaper på verkliga problem, använda datorbaserade 
verktyg för konstruktion och analys, genomföra mätningar, verifiera konstruktioner och värdera 
resultat. 
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ÅRSKURS 1, civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 300 hp, lå 2014/2015 

Period Kurskod o Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1TE705O Introduktion till elektroteknik 5 G1N T 
  Introduction to Electrical Engineering    
 1TE704 Elektroteknikens grunder I: 

Komponenter och kretsar 
Basics of Electrical Engineering I: 
Components and circuits 

5 G1N T 

  1MA090 Algebra och geometri 
Algebra and Vector geometry 

5 G1N M  

      
12 1MA013 Envariabelanalys, del 1 

Single Variable Calculus 
(5) G1F M   

  1TE667 Elektroteknikens grunder II:  
Kretsteori 
Basics of Electrical Engineering II:Electric 
Circuit Theory 

5 G1F T 

 1TE668 Projektarbete i elektroteknik 
Project work in Electrical Engineering 

(5) G1F T 

 1TN000 Studieteknik 
Study experience 

1 G1N 1 

      

13 1MA013 Envariabelanalys, del 2 
Single Variable Calculus 

(5) 10 G1F M   

 1TE668 Projektarbete i elektroteknik 
Project work in Electrical Engineering 

(10) 15 G1F T 

      

14 1TE669 Elektroteknikens grunder III:  
Fältteori 
Basics of Electrical Engineering III: 
Field Theory 

10 G1F T 

  1TD393 Beräkningsvetenskap I 
Scientific Computing I 

5 G1F D, M, T 

  
  

o Kurser i fet stil är obligatoriska.  
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 ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 300 hp, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1TE646 Elektronik, del 1 
Electronics 

(10) G1F T  

 1FA104 Mekanik 
Mechanics 

5 G1F F, T  

      
22 1TE646 Elektronik, del 2 

Electronics 
(10) 20 G1F T  

 1MA034 Transformmetoder 
Transform Methods 

5 G1F M  

      
23 1TE655 Elkraftteknik 

Power Systems Engineering 
5 G2F T  

 1TE670 Roterande elektriska maskiner 
Rotating Electrical Machines 

5 G2F T 

 1TD433 Programmeringsteknik I 
Computer Programming I 

5 G1N D, T 

      
24 1TE671 Elektriska transmissionssystem 

Electrical Power Transmission 
Systems 

10 G2F T  

 1TE649 CAD med FEM 
CAD with FEM 

5 G1F T 
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 300 hp, lå 2014/15 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1TE689 Grafisk programmering i LabVIEW 
Graphical Programming in LabVIEW 

5 G2F T 

 1MS005 Sannolikhet och statistik 
Probability and Statistics 

5 G1F M 

 1MA024 Linjär algebra II 
Linear Algebra II 

5 G1F M 

      
32 1TE661 Signaler och system 

Signals and Systems 
5 G2F T 

 1RT490 Reglerteknik I 
Automatic Control I 

5 G2F T, sts 

 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B 
Business studies, Basic course A/B 

5 G1F Fek 

      
33 1FA522 Vågor och optik 

Waves and Optics 
5 G2F F 

 1MA016* Flervariabelanalys, del 1 
Several Variable Calculus 

(5) G1F M 

 1TE708* Självständigt arbete i elektroteknik, del 1 (5) G2E T 

      
34 1TE708* Självständigt arbete i elektroteknik, del 2 

Independent Project in Electrical Engineering 
(10) 15 G2E T 

 1MA016* Flervariabelanalys, del 2 
Several Variable Calculus 

(5) 10 G1F M 

 

 

 

 

 

 

*Student som önskar avbryta civilingenjörsprogrammet för att istället ta ut en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik 
läser 1FA522 Vågor och optik men byter i övrigt ut studieplanens kurser i period 33 och 34 mot 1MA017 
Flervariabelanalys, allmän kurs, 1TE615 Projektarbete i elektricitetslära (i period 33) samt 1TE660 Examensarbete i 
elektroteknik (period 34). 
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ÅRSKURS 4, Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 300 hp, lå 2014/2015 
Profilering erbjuds mot förnybar elgenerering (f) eller styrning av elektriska system (s). 
 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1TE046 Kraftelektronik 
Power Electronics 

5 A1N T, fe 

 1TE029 Vattenkraft – teknik och systemf, del 1 
Hydroelectric Power - Technology and 
Systems 

(5) A1N fe, T 

 1TE651 Signalbehandlings, del 1 
Signal Processing 

(5) A1N T 

 1TE690 Elkraftteknisk mätteknik 
Electric Power Measurement Technique 

5 A1N T 

      

42 1TE626 Elektromagnetism IIEII 
Electromagnetism II 

5 G1F T, F 

 1TE029 Vattenkraft – teknik och systemf, del 2 (5) 10 A1N fe, T 
 1TE651 Signalbehandlings, del 2 (5) 10 A1N T 
 1FA527 Teknisk termodynamik 

Technical Thermodynamics 
5 G1F F, T 

 1TE663 Programmering av enkapseldatorers, del 1 
Microcontroller Programming, part 1 

(5) A1N T, D, is 

      
43 1TE038 Vindkraft – teknik och systemf, del 1 

Wind Power - Technology and Systems 
(5)  A1N fe, T 

 1TE043 Vågkraft – teknik och systemf, del 1  
Wave power - Technology and Systems 

(5) A1N fe, T 

 1TE652 Digital kommunikations, del 1 
Digital Communications 

(5) A1F T 

 1TE078 Modern fysik 
Modern Physics 

5 G1F F 

 1TE663 Programmering av enkapseldatorers, del 2 (5) 10 A1N T, D, is 
  Microcontroller Programming, part 2    

44 1TE673 Växelriktardesign med tillämpningar 
Inverter Design with Applications 

5 A1F fe, T 

 1TD722 Programmeringsteknik II 5 G1F D 
  Computer Programming II    
 1TE038 Vindkraft – teknik och systemf, del 2 

Wind Power - Technology and Systems 
(5)  A1N fe, T 

 1TE043 Vågkraft – teknik och systemf, del 2 (5) 10 A1N fe, T 
 1TE652 Digital kommunikations, del 2 (5) 10 A1F T 

EII Kursen 1TE626 Elektromagnetism II är förkunskapskrav till t.ex. Generatordesign och 
Högspänningsteknik.  
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ÅRSKURS 5, Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 300 hp, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1KB270 Batterier och lagring 
Batteries and Storage 

5 A1F fe, T 

 1TE700 Elkraftsystemanalysf, del 1 
Power System Analysis 

(5) A1F T, fe 

 1TE716 Högspänningsteknik 5 A1N T 
  High Voltage Engineering    
 1TE678 Solenergitekniker för elgenereringf 

Solar Energy Technologies for Electricity 
Production 

5 A1N fe, T 

 1FA259 Elektronik i extrema miljöers 

Electronics in Extreme Environments 
5 A1N T 

 1RT495 Reglerteknik IIs 

Automatic Control II 
5 A1N T 

 1TE039 Halvledarelektronik 
Semiconductor Electronics 

5 A1N T 

      
52 1TE700 Elkraftsystemanalysf, del 2 (5) A1F T, fe 
 1TE065 Generatordesignf 

Generator Design 
10 A1F T fe 

 1FA326DE Digital elektronikkonstruktion med VHDLs 

Digital Electronics Design with VHDL 
10 A1N T, is 

 1RT496 Reglerteknik IIIs 

Automatic Control III 
5 A1F T 

      
53-54 1TE706 Examensarbete i elektroteknik 

Degree Project in Electrical Engineering 
 

30 A2E T 

51-54  Entreprenörskolan i Uppsala1 
School of Entrepreneurship in Uppsala 

60  T, INT 

 

Tillvalskurser: 
2 1TE692 Elektriska framdrivningssystem 

Electric Propulsion Systems 
 

5 A1F T 

DE 1FA326 ges i mån av resurser.  
1 Ej platsgaranti.  
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i 
Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets 
examinator.  

4.4 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

 21 

http://www.teknat.uu.se/student


UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET  
I ELEKTROTEKNIK, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
 
5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen.  

7 Betyg och examination 
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 
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7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor vid Uppsala universitet 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre 
betyg. Beslutet gäller endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i 
tekniskt yrkesprogram. För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta 
skall framgå av aktuella kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
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För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll. 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i 
energisystem, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i energisystem finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01.  
De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den 
högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 
2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Energy Systems Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Civilingenjörsprogrammet i energisystem drivs i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) och Uppsala universitet. Institutioner vid SLU är kursansvariga för ca en tredjedel av 
programmets kurser. Studenterna kommer under sin utbildning att möta två olika universitetsmiljöer 
och delvis olika regler2.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

2 Regelsamling för SLU återfinns på adress https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/utbildning-pa-
grund-och-avancerad-niva/styrdokument-o-beslutsorganisation/regler-och-riktlinjer/ 
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3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
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Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i energisystem vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna B = biologi, D = datavetenskap, F = fysik, G = 
geovetenskap, K = kemi, M = matematik, T = teknik, STS = system i teknik och samhälle, FEK = 
Företagsekonomi, FE = Förnybar elproduktion samt INT = Industriell teknik. Vissa huvudområden 
från andra fakulteter skrivs ut.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i energisystem syftar till att utbilda civilingenjörer med 
förmåga att utveckla, styra och utvärdera samhällets energisystem, varmed avses processer och system 
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för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag. Utbildningen 
utvecklar särskilt de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för den tekniska 
utvecklingen av energisystem, och för att arbeta med energisystem ur ett helhetsperspektiv och inom 
ramen för en hållbar energianvändning, med hänsyn tagen såväl till sociala och ekonomiska faktorer 
som till energisystemens möjligheter och begränsningar vid interaktion med de naturliga systemen – 
atmosfär, biosfär och geosfär.  

ÅRSKURS 1/YEAR 1, civilingenjörsprogrammet i energisystem 300 hp, lå 
2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 TN0287 SLU Introduktion till energisystemO (5) G1N  T 
  Introduction to Energy Systems    

 1MA090 UU Algebra och geometri 5 G1N M 
  Algebra and Geometry    
 1MA013 UU Envariabelanalys, del 1 (5) G1F M 
  Single Variable Calculus, part 1    
      
12 TN0287 SLU Introduktion till energisystem, forts. (5) 10 G1N T 
  Introduction to Energy Systems    

 1MA013 UU Envariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M 
  Single Variable Calculus, part 2    
 1FA105 UU Mekanik baskurs, del 1 (5) G1F F, T 
  Mechanics Basic Course, part 1    
 1TN000 UU Studieteknik 1 G1N övr. 
  Study Experience    
      
13 1FA105 UU Mekanik baskurs, del 2 (5) 10 G1F F, T 
  Mechanics Basic Course, part 2    
 1MA016 UU Flervariabelanalys, del 1* (5) G1F M 
  Several Variable Calculus, part 1    
 KE0049 SLU Allmän kemi och kemiska energikällor, del 1 (5) G1N K 
  General Chemistry and Chemical Sources of Energy    
 

14 1TD393 UU Beräkningsvetenskap I 5 G1F D, M, T 
  Scientific Computing I    
 1MA016 UU Flervariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M 
  Several Variable Calculus, part 2    
 KE0049 SLU Allmän kemi och kemiska energikällor, del 2 (5) 10 G1N K 
  General Chemistry and Chemical Sources of Energy    
 

  

O Fetstilta kurser är obligatoriska 

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
 slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU). 
SLU Kursen ges av kursansvarig institution vid SLU 

UU Kursen ges av kursansvarig institution vid UU 
*Studenter som antagits till årskurs 1 hösten 2013 eller senare ska läsa 1MA016 Flervariabelanalys, studenter som 
antagits    tidigare läser 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs. 
Kursen FÖ0381Företagsekonomi ingår som obligatorisk kurs i programmet och kommer att schemaläggas i 
årskurs 4 fr.o.m. ht 2016. Kursen FÖ0381 Företagsekonomi kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid 
UU (2FE025). 
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ÅRSKURS 2/YEAR 2, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 BI0987SLU Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv, 
del 1  

(5) G1N B,G 

        Energy systems from a Biogeoscience Perspective    
 1FA102UU Mekanik II 5 G1F F,T 
  Mechanics II    
 MS0065SLU Grundläggande matematisk statistik 5 G1F MM 
  Basic Mathematical Statistics    
 TN0286SLU Energisystem, del 1 (0,5) G1F T 
  Energy Systems, part 1    
      
22 BI0987 SLU Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv,  

del 2 
(5)10 G1N B,G 

  Energy systems from a Biogeoscience Perspective    
  1FA514UU Elektromagnetism I 5 G1F F, T 
  Electromagnetism I    
 1FA527 UU Teknisk termodynamik, del 1 (4) G1F F,T 
  Thermodynamics    
 TN0286SLU Energisystem, del 2 (0,5) G1F T 
  Energy Systems, part 2    
      
23 1FA527UU Teknisk termodynamik, del 2 (1) 5 G1F F,T 
  Thermodynamics    
 1TE637UU Elektromagnetism II med elkretsteknik 5 G1F F, T 
  Electromagnetism II with Electric Circuits    
 KE0061SLU Organisk kemi 5 G1F K 
  Organic Chemistry    
 1TD395UU Beräkningsvetenskap II 5 G1F D, T 
  Scientific Computing II    
 TN0286SLU Energisystem, del 3 (1) G1F T 
  Energy Systems, part 3    
      
24 1FA313 UU Termisk energiteknik 5 G2F F, T 
  Thermal Energy Technologies    
 1TE638UU Strömningslära 

 
 
 
 
 

5 G1F F, T 
   Flow Dynamics    

 TN0286 SLU Energisystem, del 4 (3) 5 G1F T 
  Energy Systems, part 4    
      
      

M Vid SLU ingår kursen i ämnet matematisk statistik som vid Uppsala universitet innefattas inom 
huvudområdet Matematik (M). 

SLU Kursen ges av kursansvarig institution vid SLU 

UU Kursen ges av kursansvarig institution vid UU 
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i energisystem, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1MA024UU Linjär algebra II 5 G1F M 
  Linear Algebra II    

 KE0060SLU Energisystemens miljöpåverkan (5) G1F K, B 
  Environmental Impacts of Energy Systems    

 TN0285 SLU Energi- och livscykelanalys  5  G2F T 
  Energy and Life Cycle Assessment    
      

32 1MA034UU Transformmetoder 5 G1F M 
  Transform Methods    
 KE0060 SLU Energisystemens miljöpåverkan, forts. (5) 10 G1F K, B 
  Environmental Impacts of Energy Systems    
 TN0319 SLU Termokemisk omvandling 5 G2F T 
  Thermochemical conversion    
      
33 1TE655 UU Elkraftteknik 5 G2F T 
  Power Systems Engineering    
 1RT490 UU Reglerteknik I 5 G2F T, STS 
  Automatic control I    
 1TG312 UU Teknik för förnybar energiA 5 G2F T 
  Renewable Energy Technology    
alt. 1TE078 UU Modern fysikA 5 G1F F 
  Modern physics    
      
34 1FA311 UU Självständigt arbete i energisystem 15 G2E T 
alt.OBL EX0759SLU Självständigt arbete i energisystem 15 G2E T 
  Independent Project in Energy Systems    

 
SLU   Kursen ges av kursansvarig institution vid SLU 

UU Kursen ges av kursansvarig institution vid UU 

A Alternativkurser. En av kurserna Teknik för förnybar energi och Modern fysik krävs för examen på 
energisystemprogrammet. Kurserna kan vara förkunskapskrav för vissa kurser i årskurs 4 eller 5. 
OBL  En av de två kurserna Självständigt arbete är obligatorisk. 
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ÅRSKURS 4, civilingenjörsprogrammet i energisystem, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1FA410 UU Kärnkraft-teknik och system (5) A1N T 
  Nuclear Power - Technology and Systems    
 1TE654 UU Hållfasthetslära 5 Alt.1 G1F T 
  Solid Mechanics    
 1TE029 UU Vattenkraft-teknik och system (5)  A1N T, FE 
  Hydroelectric power - Technology and Systems  
 1TE035 UU Energieffektivisering i byggnader - teknik 

och system 
(5) Alt.1 A1N T 

  Energy Efficiency in Buildings - Technology and Systems  
42 1FA410 UU Kärnkraft-teknik och system, forts. (5)10 A1N T 
  Nuclear Power - Technology and Systems  
 1TE029 UU Vattenkraft-teknik och system, forts. (5)10 

Alt.1 
A1N T 

  Hydroelectric power - Technology and Systems  
 FÖ0338 SLU Energihandel 5 Alt.1 AXX FEK 
  Energy Trade    
 5LH242 UU Stora sociotekniska system 5 Alt.1 A1N idé o lärd.hist 
  Large Technological Systems    
 1TE035 UU Energieffektivisering i byggnader - teknik 

och system, forts. 
(5)10 Alt.2 A1N T 

  Energy Efficiency in Buildings - Technology and Systems  
 MX0112 SLU Miljökonsekvensbeskrivning - 

Översiktskurs 
5 Alt.2 A1N * 

  Environmental Impact Assessment - Survey Course  
 TE0005 SLU Geografiska informationssystem I 5 Alt.2 G1N T 
  Geographical Information Systems I    
      
43 TN0284 SLU Bioenergi - teknik och system (5)  A1N T 
  Bioenergy - Technology and Systems    
 1TE078 UU Modern fysik 5 Alt.1 G1F F 
  Modern physics    
 1TE654 UU Hållfasthetslära 5 Alt.1 G1F T 
  Solid Mechanics    
 1FA412 UU Framtida nukleära energisystem - analyser 

och simuleringar  
5 Alt.1 A1F F,T 

  Future nuclear energy systems - analyses and simulations  
 1TE038 UU Vindkraft-teknik och system (5)  A1N T, FE 
  Wind Power - Technology and Systems  

 
 
 
 
 
 
 
 
Alt. Alternativkurser. Kurser med samma index (Alt.1,Alt.2etc.) innebär schemakrockar. Kurser schemalagda i årskurs 4 
schema krockar med kurserna schemalagda i årskurs 5. 
*MX0112 har huvudområdet miljövetenskap som finns på SLU men inte på UU.  

 31 



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET  
I ENERGISYSTEM, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
 
 
 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

43 1TE043 UU Vågkraft-teknik och system (5) Alt.2 A1N T, FE 
forts  Wave power - Technology and Systems    
 1GV334 Energisäkerhet i lokala och globala 

energisystem 
5 Alt.2 A1N T 

  Energy security in local and global energy 
systems 

   

 1TV023 UU Miljörätt 5 Alt.1 G1F  
  Environmental Law    
      
44 TN0284 SLU Bioenergi - teknik och system, forts. (5)10  A1N T 
  Bioenergy - Technology and Systems   
 1TE038 UU Vindkraft-teknik och system, forts. (5)10  A1N T 
  Wind Power - Technology and Systems   
 NA0120 SLU Miljöekonomisk översiktskurs 5 Alt.1 G1N NEK 
  Environmental Economics, Review Course   
 TN0288 SLU Logistik 5 Alt.1 A1N T 
  Logistics   
 1TE043 UU Vågkraft-teknik och system, forts. (5)10 

Alt.2  
A1N T 

  Wave power - Technology and Systems    
 2FE030 UU Individ, organisation och ledarskap 5 Alt.2 G2F FEK 
  Management    
 1FA316 UU Kvantfysik I 5 Alt.2 G2F F 
  Quantum Physics I    
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ÅRSKURS 5, civilingenjörsprogrammet i energisystem, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1RT890 UU Empirisk modellering  
10 Alt.3 A1N T 

  Empirical modeling    
 1TE028 UU Solenergi – teknik och system, del 1 (5) Alt.4 A1N T 
  Solar Energy – Technology and Systems    
 TN0326 SLU Energisystemplanering, del 1 (5)  A1F T 
  Energy System Planning    
 1KB765 UU Vätgas och batterier i energisystemet, del 1 (5) Alt.3 A1N T 
  Hydrogen and Batteries in the Energy 

System 
   

 1RT495 UU Reglerteknik II 5 Alt.4 A1N T, IS 
  Automatic Control II    
 1TE213UU Elektriska nätet som system, del 1 ENS (5)Alt. 3  A1N T 
  Electric Circuit Systems    
      
52 1KB765 UU Vätgas och batterier i energisystemet, del 2 (5)10 Alt.3 A1N T 
  Hydrogen and Batteries in the Energy 

System 
   

 1TE028 UU Solenergi – teknik och system, del 2 (5)10 Alt.4 A1N T 
  Solar Energy – Technology and Systems    
 5LH242 UU Stora sociotekniska system 5 Alt.4 A1N Idé- o. 

lär.hist. 
  Large Technological Systems    
 1TE065 UU Generatordesign 10 Alt.3 A1F T, FE 
  Generator design    
 TN0326 SLU Energisystemplanering, del 2 (5) 10 A1F T 
 1TE213UU Elektriska nätet som system, del 2  (5)10Alt.3  A1N T 
  Electric Circuit Systems    
 1TE724UU Avancerad solcellsdesign 5 A1F T 
  Advanced solar cell design    

53-54 1FA392  UU Examensarbete i energisystem 30 A2E T 

altOBL EX0724 SLU Examensarbete i energisystem 30 A2E T 
  Degree Project in Energy Systems Engineering.   
      
51-54 UU Entreprenörskolan i Uppsala3 60 A1F T, INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

OBL En av de två kurserna Examensarbete är obligatorisk.

 

 Alt.  Alternativkurser. Kurser med samma index (Alt.1,Alt.2, etc.) innebär schemakrockar. Kurser schemalagda i 
årskurs 4 schemakrockar med kurserna schemalagda i årskurs 5. 
 UU  Kursen ges av kursansvarig institution vid UU 

 SLU  Kursen ges av kursansvarig institution vid SLU 

 3     Ej platsgaranti.  

 ENS Kursen "Elektriska nätet som system" uppfyller ES-programmets krav på teknik och system-kurser och kan 
införas i examen som en sådan. 
 

 33 

                                                        



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET  
I ENERGISYSTEM, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
 
Tillvalskurser: 

Period Kursens kod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

3 eller 4 1TD395 UU Beräkningsvetenskap II 5 G1F D, T 
  Scientific Computing II    
1 1TE061 UU Industriell projektledning 5 G1F T, INT 
  Industrial Project Management    
valfri 1FA390 UU Projektarbete i energisystem 10          A1N T 
  Project Work in Energy Systems Engineering  
valfri 1FA391 UU Projektarbete i energisystem 15           A1N T 
  Project Work in Energy Systems Engineering  
valfri TE0013 SLU Projektarbete i energisystem 10          A1N T 
  Project Work in Energy Systems Engineering   
valfri TE0012 SLU Projektarbete i energisystem 15          A1N T 
  Project Work in Energy Systems Engineering   
1 1TE046UU Kraftelektronik 5 A1N FE, T 

  Power Electronics    
4 1GV052UU Fjärrvärmesystem 5 G2F T 
  District Heating Systems     
 

4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  
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4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i 
Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets 
examinator.  

4.4 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 
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6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Preciserade krav för programmet 
Av de icke obligatoriska kurserna i åk 4-5 som i namnet har tillägget ”teknik och system” är det 
obligatoriskt att vara godkänd på minst tre inom examenskravet. 

6.3 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen.  

7 Betyg och examination SLU 
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan se 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor vid Uppsala universitet 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre 
betyg. Beslutet gäller endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i 
tekniskt yrkesprogram. För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta 
skall framgå av aktuella kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 
 

SLU Vid SLU tillämpas särskilda tentamensregler. Se 
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/6-examination-o-betyg.pdf 
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8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i 
informationsteknologi, 300 hp, 2014/2015 
1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-
07-01.  De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den 
högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 
2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är: 
Specialisation: Computer and Information Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete. Bland de valbara kurserna finns rekommenderade studiegångar.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna D = datavetenskap, M = matematik, T = teknik, STS = 
system i teknik och samhälle, FEK = Företagsekonomi, IS = Inbyggda system, MDI = Människa-
datorinteraktion, TBV = tillämpad beräkningsvetenskap.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanerna (se bilaga 1-9) används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – Inom vissa program finns ett antal kurser som erbjuds utöver den 
rekommenderade studiegången. Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En 
tillvalskurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 
 
Programmets syfte  
Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi är upplagd för att kunna utbilda 
civilingenjörer som med ett hållbarhetsperspektiv ska kunna vidareutveckla och använda teknologi för 
att ta fram stora komplexa system där datorer, kommunikation och styrning har en central roll. För 
sådana system är pålitlighet viktigt varför tillgänglighet, säkerhet, effektivitet, förutsägbarhet och 
tillförlitlighet är centrala begrepp inom utbildningen. Förutom detta har utbildningen en tonvikt på 
kunskaper och färdigheter inom kommunikation mellan människor samt mellan människa och maskin 
eftersom det är centralt i dagens samhälle. 
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ÅRSKURS 1/YEAR 1, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1DT051O Introduktion till informationsteknologi  10 G1N D, T 
  Information Technology    
 1MA010 Baskurs i matematik 5 G1N M 
  Basic Course in Mathematics    
      
12 1DL201 Programkonstruktion och 

datastrukturer, del 1 
(10) G1F D, T 

  Program Design and Data Structures    
 1MA004 Algebra I 5 G1F M 
  Algebra I    
      
13 1DL201 Programkonstruktion och 

datastrukturer, del 2 
(10) 20 G1F D, T 

  Program Design and Data Structures    
 1MA013 Envariabelanalys, del 1 (5) G1F M 
  Single Variable Calculus    
      
14 1DT093 Datorarkitektur 10 G1F D,T 
  Computer Architecture    
 1MA013 Envariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M 
  Single Variable Calculus    

 
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
O Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet  
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ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1DL221 Imperativ och objektorienterad 
programmeringsmetodik, del 1 

(10) G1F D, T  

  Imperative and Object-oriented Methods of Programming  
 1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 G1F M 
  Linear algebra and geometry I    
      
22 1DL500 Automater och logik i modellering av IT-

system 
5 G1F D, M 

  Automata and logic in IT-system modeling    
 1DL221 Imperativ och objektorienterad 

programmeringsmetodik, del 2 
(10) 20 G1F D, T 

  Imperative and Object-oriented Methods of Programming  
      
23 1MD016 Människa-datorinteraktion 5 G1N D, T, STS 
  Human Computer Interaction    
 1MA024 Linjär algebra II 5 G1F M 
  Linear Algebra II    
 1DT044 Operativsystem I 5 G1F D, T 

  Operating systems    
      
24 1MS005 Sannolikhet och statistikMS 5 G1F M 
  Probability and Statistics    
 1TE717 Digitalteknik och elektronik 10 G1F T 
  Digital technology and electronics    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

MS1MS005 kommer troligen att ersättas av 1MS321 Sannolikhet och statistik DV. 
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, läsåret 2014/2015  

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code Course name Credits Level Subject 

31 1DT052 Datakommunikation I 5 G1F D, T 
  Computer Networks    
 1MA034 Transformmetoder 5 G1F M 
  Transform Methods    
 1TD394 Beräkningsvetenskap DV 5 G1F D, T, M 
  Scientific Computing DV    
      
32 1TE682 Signaler och inbyggda system (5) G2F T 
  Embedded Signal Processing Systems    
 1MA012 Diskret matematik 5 G1F M 
  Discrete Mathematics    
 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B 5 G1F FEK 
  Business studies, Basic Course A/B    
      
33 1TE682 Signaler och inbyggda system (5)10 G2F T 
  Embedded Signal Processing Systems    
 1MD016 Människa-datorinteraktion 5 G1N D, T, STS 
  Human Computer Interaction    
 1DL300 Databasteknik I 5 G1F D, T, STS 
  Database Design    
      
34 1DT350 Självständigt arbete i 

informationsteknologi OBL 
15 G2E T 

  Independent Project in Computer and Information Engineering 
   
Alt. 1DT002 Uppsatsmetodik OBL 5 G2F T, D 
  Technical writing and presentation 

techniques 
   

 1DT092 Internationell mjukvaruutveckling, projekt 10 A1N D, T 
  Global Software Product Development    
     

 
 
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs 

kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
OBL En av kurserna Självständigt arbete och Uppsatsmetodik i period 34 är obligatorisk inom examenskravet   
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ÅRSKURS 4 och 5, civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi läsåret 2014/2015 
Inom årskurs 4 och 5 erbjuds möjlighet till profilering inom datorsystem (ds), inbyggda system (is),  
människa, maskin och samhälle (mms) samt parallellprogrammering (pp).  
 
Val av kurser som ligger inom olika profiler ökar risken för schemakrockar då schemaläggningen bara 
försöker garantera frånvaro av schemakrockar inom respektive profil.  
 
Profil: Datorsystem 
Profilen består av 45 hp under år 4 och 30 hp under år 5, vilket lämnar 15 hp till valbara kurser. 
 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ 
Djup 

Huvudområde 

Period Code Course Name Credits Level Subject 

41 1DL250 Programvaruteknik 5 A1N D, T 
  Software Engineering    
      
42 1DL241 Avancerad programvarudesign 5 A1N D,T 
  Advanced Software Design    
 1DT072 Säkra datorsystem I 5 A1N D,T 
  Secure computer systems I    
      
42 – 43 1DT074 Datakommunikation II 10 A1N D, T 
  Computer networks II    
      
43 - 44 1DT024 Avancerad datorarkitektur 10 A1N D, T, IS 
  Advanced computer architecture    

      
44 1DT073 Säkra datorsystem II 5 A1F D, T 

  Secure Computer Systems II    
 1DT082 Datakommunikation III 5 A1F D, T 
  Computer Networks III    
      
51 - 52 1DT065 Projekt IT 30  A1F D, T 
  Project IT    

 
 
  

 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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Profil: Inbyggda system 
Profilen består av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser. 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ 
Djup 

Huvudområde 

Period Code Course Name Credits Level Subject 

41 1DT004 Realtidssystem 10 A1N D, T 
  Real Time Systems    

  
42 1RT485 Introduktion till datorbaserade 

reglersystem 
5 G2F T 

  Introduction to computer control systems    
 1TE723 Programmering av 

enkapseldatorer 
5 A1N D, T, IS 

  Microcontroller programming    
      
42 - 43 1DT077 Trådlös kommunikation och 

inbyggda system 
10 A1F D, T, IS 

      
      
43 - 44 1DT056 Programmering av inbyggda system 10 A1F D, T, 

IS 
  Programming embedded systems    
51 1RT495 Reglerteknik II 5 A1N T, IS 
  Automatic Control II    
 
52 

      
1RT911    Inbyggda styrsystem, projekt   15     A1F IS, T 

     Embedded Control Systems, Project    
       

Profil: Människa, maskin och samhälle 
Profilen består av 45 hp under år 4 och 15 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser. 
 

41 -42 1DT012 IT i samhället 15 A1N D, T 
  IT and Society     
43 1MD002 Gränssnittsprogrammering I 5 A1N MDI, D, T 
  User Interface Programming I    
 1MD001 Avancerad interaktionsdesign 5 A1N MDI, D, T 
  Advanced Interaction Design    
 1MD000 Användarcentrerad systemdesign 5 A1N MDI, D, T 
  User Centred Systems Design    
      
44 1MD003 Gränssnittsprogrammering II 5 A1F MDI, D, T 
  User Interface Programming II    
 1MD004 IT, etik och organisation 5 A1N MDI, D 
  IT, ethics and organization  

 
  

 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ 
Djup 

Huvudområde 

Period Code Course Name Credits Level Subject 

44 forts 1MD017 IT-system och människor i 
samspel 

5 A1N MDI, D, T 

  IT-systems and Human Factors 
Integration 

   

      
52 1MD027 Universell design och utvärdering 15 A1F D, T, MDI 
  Universal design and evaluation    

 
 
Profil: Parallellprogrammering 
Profilen består av 40 hp under år 4 och 5 hp under år 5, vilket lämnar 45 hp till valbara kurser. 
 
41- 42 1DL540 Språkabstraktioner för parallell 

programmering 
10 A1N D 

 
 

Language abstractions for parallel 
programming  

  

      

42 - 43 1DL600 Testning och underhålls-
programmering 

10 A1N D, T 

      
43 1DL550 Lågnivå-parallellprogrammering 5 A1N D 
  Low-level parallel programming    
      
43 - 44 1DT024 Avancerad datorarkitektur 10 A1N D, T, IS 
  Advanced computer architecture    
      
44 1DL570 Testning av parallell programvara 5 A1F D,T 
  Testing concurrent and parallel 

software 
 

   

51 1DL560 Programmering av effektiva parallella 
program 

5 A1F D, T 

  Parallel programming for efficiency    
 
  

 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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Valbara kurser under årskurs 4 och 5 
Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 och 5. Då profilerna inte fyller upp tillgänglig studietid 
kompletteras de i profilerna rekommendera kurserna lämpligtvis med kurser från antingen en annan 
profil eller från nedanstående lista över kurser som inte ingår i någon profil.  
 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ 
Djup 

Huvudområde 

Period Code Course Name Credits Level Subject 

41 1TD389 Vetenskaplig visualisering 5 A1N D, T, TBV 
  Scientific Visualization    
 1TD395 Beräkningsvetenskap II 5 G1F D, T 
  Scientific Computing II     
 1MD025 Perception och visuell design 5 A1F D, MDI 
  Perception and visual design    
 1DL340 Artificiell intelligens 5 A1N D 
  Artificial intelligence    
      
41 - 42 1DT061 Datavetenskapens didaktik 10 A1N D 
  Computing Education Research     
 1DL440 Villkorsprogrammering 10 A1N D, T 
  Constraint Programming    
      
42 1DL321 Kompilatorteknik I 5 G1F D, T 
  Compiler Design I     
 1MA170 Grafteori 5 G1F M 
  Graph Theory    

 
     1TD184 Optimeringsmetoder 5 A1N D, TBV, T 

  Optimization    
 1TD396 Datoriserad bildanalys I 5 A1N D, T 
  Computer assisted image analysis    
 1DL360 Informationsutvinning I 5 A1N D, T 
  Data Mining I    
 1MD020 Avancerade visuella gränssnitt 5 A1N D,T,mdi 
  Advanced Visual Interfaces    
 1DL231 Algoritmer och datastrukturer II 5 G1F D 
  Algorithms and Data Structures II    
      

   43 1DL400 Databasteknik II 5 A1N D, T 
  Database Design II     
 1DL420 Kompilatorteknik projekt 5 A1N D, T 
  Compiler Design Project    
 1MA021 Komplex analys, allmän kurs 5 G1F M 
  Complex Analysis    
      

 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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43 1DT075 Kryptologi 5 A1N D,T 
  Cryptology    
 1MD030 Medicinsk informatik 5 A1F D, MDI 
  Medical informatics    
 1TD398 Datoriserad bildanalys II 10 A1F D, T 
  Computer assisted image analysis II    
 1MA017  Flervariabelanalys, allmän kurs 5 G1F M 
  Several Variable Calculus, limited version    
 1FA326 Digital elektronikkonstruktion med VHDL 10 A1N T, IS 
  Digital electronics design with VHDL    
      
43 - 1DL520 Kompilatorteknik II 10 A1N D, T 
44  Compiler Design II    
 1DT071 Maskininlärning 10 A1N D, T 
  Machine learning    
      
44 1DL260 Programvaruteknik II – värdestyrd 

programvaruteknik 
5 A1F D, T 

  Software engineering II – value-based 
software engineering 

   

  1DL460 Informationsutvinning II 5 A1F D, T 
  Data Mining II    
 1TD204 Programvaruarkitektur med Java 5 A1N D 
  Software Architecture with Java    
 1TD388 Datorgrafik 10 A1N D 
  Computer Graphics    
 1TD351 Högprestandaberäkningar och 

programmering 
5 A1N D, TBV, T 

  High Performance Computing and 
Programming 

   

 1TD267 Stora datamängder inom vetenskapliga 
tillämpningar 

5 A1F D, TBV 

  Large datasets for scientific applications    
 1DT092 Internationell mjukvaruutveckling, 

projekt 
10 A1N D, T 

  Global Software Product Development    
      
valfri 1DT081 Projektarbete i informationsteknologi 5 G2F T, D 
  Project in computer and information 

engineering 
   

 1DT088 Projektarbete i informationsteknologi 10 G2F T, D 
  Project in computer and information 

engineering 
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Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code Course Name Credits Level Subject 

51  1TD397 Beräkningsvetenskap III 5  A1N D, T, TBV 
  Scientific Computing III    

 
1DT059 Modellbaserad utveckling av inbyggd 

programvara 
10 A1F D, T, IS 

  Model based design of embedded software    
      
51 - 52 1DT061 Datavetenskapens didaktik 10 A1N D 
  Computing Education Research    
 1TE651 Signalbehandling 10 A1N T 
  Signal Processing    
      
52  1TD307 Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap 15  A1F D, TBV, T 
  Project in Computational Science    
      
53-54 1DT960 Examensarbete i informationsteknologi 30  A2E  T 
      
  Degree Project in Computer and Information Engineering 
      
51-54  Entreprenörskolan i Uppsala1 60 A1F T, INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

 
 

4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

1 Ej platsgaranti.  
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4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Tillvalskurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte 
medräknas inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser 
Entreprenörskolan i Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas 
av programmets examinator.  

4.4 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 
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6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen. Se även pkt 4.2.4. 

7 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan se 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
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tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
 

 52 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?languageId=3&orgId=AF6:7
http://www.teknat.uu.se/Student/studieinformation/studievagledning-och-studentservice/studentservice/
http://www.teknat.uu.se/student
http://www.teknat.uu.se/student
http://www.teknat.uu.se/student


UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I 
KEMITEKNIK, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i 
kemiteknik, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i kemiteknik finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01.  De 
nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den 
högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 
2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Chemical Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Uppsala 

universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna D = datavetenskap, F = fysik, K = kemi, M = matematik, T 
= teknik, FEK = Företagsekonomi samt INT = Industriell teknik. Vissa huvudområden från andra 
fakulteter skrivs ut.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Syftet med programmet är att ge civilingenjörsutbildning med starkt kemifokus, uppdelad i två grenar, 
läkemedel och material. Studieplanen är upplagd för att utbilda till gedigna grundkunskaper i 
matematik och kemi och en god insikt i stödämnen som beräkningsteknik, fysik och biovetenskap.  
Efter genomgången utbildning skall den färdiga civilingenjören, beroende på vald utbildningsgren, 
kunna aktivt bidra till design, utveckling och framställning av läkemedel resp. material, dvs. en kedja 
av idéformulering, problemlösning, planering, syntes, analys, utvärdering och produktion. 
Materialgrenen omfattar såväl oorganiska ämnen som organiska polymerer med en tonvikt på kemisk 
syntes, karakterisering och avancerad materialanalys. Läkemedelsgrenen ger en bred kunskap om 
läkemedelsframtagning men det ges också en möjlighet till profilering och fördjupning inom 
läkemedelsdesign, framställning, analys och läkemedelsproduktion. Läkemedelsinriktningen ger också 
en god grund för att erhålla kompetens som ”qualified person” (QP). Utbildningen ger en god grund 
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för arbete på företag inom läkemedel, bioteknik och materialområdet.  Den ger också kompetens för 
forskarutbildning. 

ÅRSKURS 1/YEAR 1, läsåret 2014/2015 
Period Kurskodo Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1MA010  Baskurs i matematik 5 G1N M 
  Basic Course in Mathematics    
 1KB000 Kemiska principer I* 10 G1N K 
  Chemical Principles I    
      
12 1KB410 Organisk kemi I 10 G1F K, T 
  Organic Chemistry I    
 1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 G1F M 
  Linear Algebra and Geometry I    
      
13 1MA013 Envariabelanalys, del 1 (5) G1F M 
  Single Variable Calculus    
 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5 G1F D, M, T 
  Scientific Computing I    
 1KB408 Biokemi I 5 G1F K, B 
  Biochemistry I    
      
14 1MA013 Envariabelanalys, del 2  (5)10 G1F M 
  Single Variable Calculus    
 1KB208 Oorganisk kemi I 10 G1F K, T 
  Inorganic Chemistry I    

0  Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
1   Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes 

visar när poäng på slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK.   
 *  Integrerat i denna kurs erbjuds studenterna att läsa Studieteknik, 1 hp. 
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ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, läsåret 2014/2015 
Period Kurskod O Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credit
s 

Level Subject 

21 1MA016  Flervariabelanalys (5) G1F M 
  Several Variable Calculus    
 1KB103 Analytisk kemi med mätvärdesbehandling 

och kemometri 
(5) G1F K, T 

  Analytical Chemistry with Data Analysis and 
Chemometrics 

   

 1MS005 Sannolikhet och statistik 5 G1F M 
  Probability and Statistics    
      
22 1MA016 Flervariabelanalys (5)10 G1F M 
  Several Variable Calculus    
 1KB103 Analytisk kemi med mätvärdesbehandling 

och kemometri 
(5)10 G1F K, T 

  Analytical Chemistry with Data Analysis and 
Chemometrics 

   

 1KB308 Fysikalisk kemi (5) G1F K 
  Physical Chemistry     
      
23 1KB308 Fysikalisk kemi (5)10 G1F K 
  Physical Chemistry     
 1TD395 Beräkningsvetenskap II 5 G1F D, T 
  Scientific Computing II    
 1FA104 Mekanik  5 G1F F, T 
  Mechanics    
      
24 1KB501 Kvantmekanik och kemisk bindning I 5 G1F K, T 
  Quantum Mechanics and Chemical Bonding I    

 1KB300 Kemisk termodynamik 5 G1F K, T 
  Chemical Thermodynamics    
 1KB203 Polymerkemi 5 G1F K, T 
  Polymer Chemistry    

1   Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när 
   poäng på slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK. 
O     Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
 
 

57 

                                                        



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I 
KEMITEKNIK, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 

ÅRSKURS 3, läsåret 2014/2015 
Period Kurskod O Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1KB209 Fasta tillståndets kemi (M) 5 G1F K, T 
  Solid State Chemistry    
 1KB407 Organisk synteskemi (L) 5 G1F K, T 
  Organic Chemistry    
 1KB502 Kvantmekanik och kemisk bindning II 

(M, L) 
5 G1F K 

  Quantum Mechanics and Chemical Bonding II   

 3FF158 Fysiologi och molekylär cellbiologi (L) (5) G1F farm biovet 
  Physiology and Molecular Cell Biology     
 1KB210 Materialkemi (M) (5) G2F K, T 
  Materials Chemistry    
      
32 1KB702 Kemisk apparatteknik (M,L) 10 G1F K, T 
  Chemical Engineering     
 1KB210 Materialkemi (M) (5)10 G2F K, T 
  Materials Chemistry    
 3FF158 Fysiologi och molekylär cellbiologi (L) (5)10 G1F farm biovet 
  Physiology and Molecular Cell Biology     
      
33 1TM663 Material i tekniska system (M) 10 G2F K, T 
  Materials in Engineering Systems     
 1KB204 Elektrokemi (M) 5 G2F K, T 
  Electrochemistry    
 3FF119 Farmakologi för civilingenjörsstudenter 

(L) 
7,5 G1F farm biovet 

  Pharmacology    
 3FK150 Läkemedelskemi (L) 7,5 G2F farm kemi 
  Medicinal Chemistry     
34 1TM001 Självständigt arbete i kemiteknik 15 G2E T 
  Independent Project in Chemical Engineering   

1   Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när 
   poäng på slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK. 
O     Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
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ÅRSKURS 4, läsåret 2014/2015, inriktning material 

Period Kurskod O Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1TE013 Materialanalys 10 A1N F, K, T 
  Materials Analysis    
 1KB260 Ytors fysik och kemi 5 A1N F, K, T 
  Physics and Chemistry of Surfaces    
      
42 1KB261 Materialtillverkning I 5 A1F K, T 
  Materials and Manufacturing Processes I    
 1TG300 Fasta tillståndets fysik I 5 G2F F, T 
  Solid State Physics I    
 1TE015 Mikro- och nanoteknik I 5 A1N T 
  Micro- and Nanotechnology I    
 1TE016 Tunnfilmsteknik I 5 A1F F, K, T 
  Thin Film Technology I    
      
43 1KB262 Materialtillverkning II 5 A1F K, T 
  Materials and Manufacturing Processes 

II 
   

 1TE018 Mikro- och nanoteknik II 5 A1F T 
  Micro- and Nanotechnology II    
 1TE019 Tunnfilmsteknik II 5 A1F F, K, T 
  Thin Film Technology II    
 1KB263 Biomaterial I 5 A1N K, T 
  Biomaterials I    
 1TE021 Funktionella material I 5 A1N F, T 
  Functional Materials I    
 1TE022 Tribomaterial 5 A1N T 
  Tribomaterials    
      
44 1TE023 Funktionella material II 5 A1N F, T 
  Functional Materials II    
 1KB264 Biomaterial II 5 A1F K, T 
  Biomaterials II    
 1TE024 Material i energisystem I 5 A1N F, K, T 
  Materials in Energy Systems I    
 1KB355 Mjuka ytor och kolloidala system 5 A1N K, T 
  Soft Interfaces and Colloidal Systems    
 1KB265 Avancerad materialsyntes 5 A1F K, T 
  Advanced Materials Synthesis    
 1KB266 Materialmodellering 5 A1N K, T, F 
  Materials Modelling    

 
         1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när  
  poäng på slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK. 

O   Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
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ÅRSKURS 4 läsåret 2014/2015, inriktning läkemedel 

Period Kurskod O Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 3FG102 Galenisk farmaci 7,5 G2F T, K, 
farmaci 

  Pharmaceutics    
 1KB465 Organisk-kemisk spektroskopi 7,5 A1N K, T 
  Spectroscopic Methods for Organic 

Chemistry  
   

      
42 3FG101 Läkemedelsformulering 7,5 A1N farmaci, K, 

T 
  Drug Formulation and Drug Delivery    
 3FG840 Läkemedel – kvalitetssäkring och 

regulatoriska krav 
7,5 A1N farmaci, 

läkemedel 
  Regulatory Requirements and Quality 

Assurance in Development and 
Manufacturing of Pharmaceutical Products 

   

 1KB759 Processteknisk modellering 7,5 A1N T, K 
  Technology of Process Modelling    
      
43 3FF660 Farmakokinetik 7,5 G2F T, farmaci 
  Pharmacokinetics    
 3FK119 Läkemedelskemi med datorbaserad 

läkemedelsdesign 
7,5 A1N farm kemi, 

T 
  Computational Medicinal Chemistry    
 3FB615 Modeller för biologiska system 7,5 A1N farmaci, 

läkemedel 
  Models for biological systems    
      
44 1KB451 Organisk syntes 15 A1N K 
  Organic Synthesis    

 
 

1   Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när 
   poäng på slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK. 
O     Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
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Årskurs 5, läsåret 2014/2015, inriktning material 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1KB268 Material för hållbar utveckling (5) A1N K, T 
  Materials and Sustainable Development    
 1TE069 Funktionella material III 5 A1F T 
  Functional Materials III    
 1KB269 Kemisk energilagring 5 A1N K, T 
  Chemical Energy Storage    
 1TE071 Material i energisystem II 5 A1F F, K, T 
  Materials in Energy Systems II    
 1TE070 Materialekonomi/uppskalning 5 A1N T 
  Upscaling and Materials Economy    
 1TE074 Avancerad materialanalys 5 A1F F, K, T 
  Advanced Materials Analysis    
      
52 1KB268 Material för hållbar utveckling (5)10 A1N K, T 
  Materials and Sustainable Development    
 1TE072 Projektkurs i mikro/nanoteknik 10 A1F T 
  Project Course in Micro- and 

Nanotechnology 
   

 1KB360 Molekylära material 10 A1N K, T 
  Molecular Materials    
 1TE073 Ytbeläggningar för energitillämpningar 10 A1F T 
  Surface Coatings for Energy Applications    
      
53-54 1KB290 Examensarbete i kemiteknik 30 A2E T 
  Degree Project in Chemical Engineering    
      
51-54  Entreprenörsskolan i Uppsala 1 60 A1F T, INT2 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

 
 

1   Särskild ansökan, ej platsgaranti.  
OBSERVERA att tillvalskurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling inte kan medräknas 
inom examenskravet för studenter som läser Entreprenörsskolan i Uppsala.  
2      INT står för huvudområdet Industriell teknik 
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Årskurs 5 läsåret 2014/2015, inriktning läkemedel 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 3FX321 Toxikologi för civilingenjörsstudenter 7,5 A1N T, farm bio 
  Toxicology for engineering students    
 3FK514 Analytisk kemi i läkemedelsutveckling, 

del 1 
(7,5) A1F T, farm 

kemi 
  Analytical Chemistry in Drug Discovery    
      
52 3FK514 Analytisk kemi i läkemedelsutveckling, 

del 2 
(7,5)15 A1F T, farm 

kemi 
  Analytical Chemistry in Drug Discovery    
  Valbar kurs 7,5   
      
53-54 1KB290 Examensarbete i kemiteknik 30 A2E T 
  Degree Project in Chemical Engineering    
      
51-54  Entreprenörsskolan i Uppsala 1 60 A1F T, INT 2 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

 
 
 

Exempel på valbara kurser under period 52:  
• Läkemedel – kvalitetssäkring och regulatoriska krav (ytterligare ett tillfälle förutom under period 
42:II) 
• Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik  
• Läkemedelsanalys  
• Polymer- och lipidsystem för läkemedelstransport 

 
 
Tillvalskurser läsåret 2014/2015 
Period Kurskod O Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

 1KB057 Forskningspraktik i kemi 5 A1N K 
  Research Training in Chemistry    
 1KB058 Forskningspraktik i kemi 10 A1N K 
  Research Training in Chemistry    
 1KB710 Projektarbete i kemiteknik 10 A1N T 
  Project in Chemical Engineering    
 
  

1   Ej platsgaranti.  
    OBSERVERA att tillvalskurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling inte kan    
    medräknas inom examenskravet för studenter som läser Entreprenörsskolan i Uppsala.  
2   INT står för huvudområdet Industriell teknik 
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i 
Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets 
examinator.  

4.4 Programspecifika tillägg 
Inom åk 1-2 ges obligatoriska kurser gemensamma för alla studerande inom programmet. Specialisering 
väljs därefter inom någon av programmets studieinriktningar, Läkemedel eller Material. För studenter 
som läser delar av högre årskurser utomlands eller t.ex. läser på Entreprenörskolan, ska kursval diskuteras 
i förväg med koordinator/programansvarig.  

4.5 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
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Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

6.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 
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7 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

7.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

7.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

8 Examensbestämmelser 
 
8.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

8.2 Preciserade krav för programmet 
Av de icke obligatoriska kurserna i åk 4-5 är det obligatoriskt att vara godkänd på minst 40 hp inom 
examenskravet för materialinriktningen respektive minst 15 hp inom examenskravet för 
läkemedelsinriktningen. 
För studenter som ersätter kurserna i åk 5 med studier inom Entreprenörskolan utgår kravet om 
obligatoriska kurser inom åk 5, förutom examensarbete, inom examenskravet. Examen med 
läkemedelsinriktningen kan inte erhållas av studenter som läser Entreprenörskolan. Dessa studenter får 
examen i kemiteknik utan inriktning. Beslut om inriktning material fattas av programansvarig. 

8.3 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen.  
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9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- 
och vattenteknik, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 
2007-07-01.  De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den 
högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 
2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Environmental and Water Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
avgång med teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor 
andel obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen 
genom en lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik drivs i samarbete mellan Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet. Institutioner vid SLU är kursansvariga för ca en 
fjärdedel av programmets kurser. Studenterna kommer under sin utbildning att möta två olika 
universitetsmiljöer och delvis olika regler3.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3 Regelsamling för SLU återfinns på adress https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/utbildning-pa-
grund-och-avancerad-niva/styrdokument-o-beslutsorganisation/regler-och-riktlinjer/ 
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3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och fär-
digheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa 
problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. 
Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
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Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 
vid Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna B = biologi, D = datavetenskap, F = fysik, G = 
geovetenskap, K = kemi, M = matematik, T = teknik, STS = system i teknik och samhälle, FEK = 
Företagsekonomi samt INT = Industriell teknik. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik är upplagd för att kunna utbilda 
civilingenjörer inom områdena mark, luft och vatten. Miljöteknik i det uthålliga samhället är 
utgångspunkten för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Kunskaperna inom matematik 
och naturvetenskap tillämpas på tekniska systemlösningar inom mark, luft och vatten. Att kunna tolka 
naturfenomen och urskilja olika mark- och vattenegenskaper är av stor betydelse för tillämpningen av 
miljöteknik. Samhällets behov av teknik för en uthållig användning av vattenresurser beaktas speciellt.   
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ÅRSKURS 1/YEAR 1, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup     Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11  1TV000 O Introduktion till miljö- och vattenteknik  10   G1N T, G 
  Introduction to Environmental and Water 

Engineering 
   

 1MA010 Baskurs i matematik 5  G1N M  
  Basic Course in Mathematics    
 1TN000 Studieteknik (0,5) G1N  
  Study experience    
      
12  1MA025 Linjär algebra och geometri I 5   G1N M 
  Linear Algebra and Geometry I    
 1KB007 Grundläggande kemi 10  G1N K  
  Basic Chemistry    
 1TN000 Studieteknik (0,5)1 G1N  
  Study experience    
      
13  1MA013 Envariabelanalys, del 1 (5)   G1F M   
  Single Variable Calculus      
  BI1112 SLU Biologi 5  G1N B 
  Biology    
 BI1105 SLU Ekologi för miljö och vatten 5  G1F B 
  Ecology for Environment and Water    
      
14  1MA013 Envariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M 
  Single Variable Calculus      
 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5 G1F D, M, T 
  Scientific Computing I    
 1MS005 Sannolikhet och statistik  5 G1F M 
  Probability and Statistics    

 
  

1  Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes  
  visar när poäng på slutförd kurs kan inregistreras i Uppdok/Ladok. 
O  Kurs där kurskoden är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
SLU Kursen ges av kursansvarig institution vid SLU. 
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ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21  1TV021O Akvatisk miljöanalys 5 G1F T, B, G 
  Aquatic Environmental Analysis    
 1FA101 Mekanik I 5 G1F F, T 
  Mechanics I    
 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs 5  G1F M 
  Several Variable Calculus, limited version    
      
22  1KB100 Analytisk miljökemi 5 G1F K, T 
  Environmental Analytical Chemistry    
 1KB301 Fysikalisk kemi 5 G1F K 
  Physical Chemistry    
 1FA514 Elektromagnetism I 5  G1F  F, T 
  Electromagnetism I    

      
23 1MA024 Linjär algebra II 5    G1F M  
  Linear Algebra II    
 1TV023 Miljörätt 5     G1F juridik 
  Environmental Law    
  1TD395 Beräkningsvetenskap II 5 G1F D, T 
  Scientific Computing II    
       
24  1FA102 Mekanik II 5 G1F F, T 
  Mechanics II    
 1TV024 Fluidmekanik  5   G1F T, F, G 
  Fluid Mechanics    
 1KB300 Kemisk termodynamik 5 G1F K, T 
  Chemical Thermodynamics    

 
 
O Kurs där kurskoden är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i Uppdok/Ladok. 
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1TV015 Meteorologi, hydrologi och 
miljömätteknik 

15 G2F F, G, T 

  Meteorology, hydrology and environmental measurement techniques 
      
32 1MA034 Transformmetoder 5 G1F M 
  Transform Methods    
 MV0192SLU Markvetenskap för miljö och vatten (5) G2F G Markv.,T 
  Soil science for Environment and Water    
 1RT242 Tillämpad systemanalys 5 G2F T, STS 
  Applied systems analysis    

      
33 MV0192SLU Markvetenskap för miljö och vatten (10) 15 G2F G Markv.,T 
  Soil science for Environment and Water    
 1RT490 Reglerteknik I 5 G2F T, STS 
  Automatic control I    
      
34 1TV017 Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 
15 G2E T 

  Independent project in environmental and water engineering 

 
 
Tillvalskurser när 120 hp har uppnåtts:  

Kurskod Kursens benämning Hp  Nivå Huvudområde 

Code Course name Credits Level Subject 

1TV019 Projektarbete i miljö och vattenteknik 10 A1N T 
 Project Work in Environmental and Water 

Engineering 
   

1TV009 Projektarbete i miljö och vattenteknik 15 A1N 15 
 Project Work in Environmental and Water Engineering  

 

SLU Kursen ges av kursansvarig institution vid SLU. 
Markv. Vid SLU ingår kursen i huvudområdet Markvetenskap  
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ÅRSKURS 4, civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, läsåret 2014/2015 
Kurserna i åk 4 ges som sammanhängande terminsblock. Inom varje block finns ett antal 
samplanerade kurser om 5-15 hp. Blocken kommer att ge en genomtänkt helhet, innehållande såväl 
teoretisk fördjupning som tillämpningar. För examen krävs godkänt resultat från samtliga kurser inom 
minst två terminsblock. 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup    Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41-42 Terminsblock Uthålliga vatten- och avloppssystem  

41 TE0010SLU Val av VA-system (1) A1N T 
  Selection of water and sanitation system    
 1TV441 Ledningsnät och dricksvattenberedning 5 A1N T, G 
  Distribution and treatment of drinking 

water 
   

 1RT495 Reglerteknik II 5 A1N T 
  Automatic Control II    
 1RT361 Kommunal och industriell 

avloppsvattenrening 
5 A1N T 

  Municipal and industrial wastewater 
treatment 

   

      
42 TN0320SLU Små avloppssystem, näringsåterföring 

och slambehandling 
5 A1N T 

  On site wastewater systems, nutrient 
recovery and sewage sludge treatment 

   

 TE0010SLU Val av VA-system (9) 10 A1N T 
  Selection of water and sanitation system    

 
41-42 Terminsblock Markmiljö    
41 TE0011SLU Förorenad mark – riskbedömning och 

åtgärder 
(10) A1N T, GMv. 

  Contaminted soils - risk assessment and remediation  
 1TV445 Ingenjörsgeologi och geoteknik 5 A1N T 
  Engineering geology and geotechnical engineering  
    
42 TE0014 SLU Avfallshantering 5 A1N T 
  Waste Management    
 TE0011SLU Förorenad mark – riskbedömning och 

åtgärder 
(10) 20 A1N T, GMv. 

  Contaminted soils - risk assessment and remediation 
 

 

43-44 Terminsblock Vattenresurser    
43 MV0190SLU Vattenresursteknik 5 A1N T, G Mv. 
  Water Resource Engineering    
 1TV442 Grundvatten 5 A1N T 
  Groundwater    
 1TV443 Avrinning 5 A1N T, G 
  Runoff    

Mv. Vid SLU ingår kursen i huvudområdet Markvetenskap 
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Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup    Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

      
44 1TV444 GIS för vattenresurser 5 A1F T 
  GIS for water resources    
 MV0189 SLU Projekt vattenresurser 10 A1F T, G Mv. 
  Project water resources    

 
43-44 Terminsblock Luftvård och klimat    
43 1TV026 Klimat 10 A1N F, G 
  Climate    
 1TV025 Luftvård, del 1 (5) A1N T, F, G 
  Air quality management    
      
44 1TV025 Luftvård, del 2 (5) 10 A1N T, F, G 
  Air quality management    
 1TV022 Projekt luftvård och klimat 10 A1F T, F, G 
 
 
 

 
 

Project air quality management 
 
 

   

51-52  Terminsblock Miljömanagement    

51 1TE061 Industriell projektledning 
Industrial Project Management 

5 G1F T 

 TN0313 SLU Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik 
Life Cycle Assessment for Environmental 
Engineering 

5 A1N T, 
Miljövet. 

 1TV027 Miljömanagement – projektkurs (5) A1N T 
  Environmental Management in practise    
52 En av kurserna 

MX0085 SLU 
 
Miljökonsekvensbeskrivning, planering och 
miljökommunikation 

 
10 

 
G1F 

 
Miljövet. 

  Environmental impact Assesment, planning 
and environmental communication 

   

eller FÖ0377 SLU Marknadsföring 10 G1N FEK 
  Marketing    
samt 1TV027 Miljömanagement – projektkurs (5) 10 A1N T 
  Environmental Management in practise    
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ÅRSKURS 5, civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, 2014/15 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 
 

      
51-52  Terminsblock Ekosystemmodellering    
51 1MB940 Akvatiska ekosystem och ekosystemtjänster 

Aquatic ecosystems and ecosystem services 
5 A1N B 

 1RT890 Empirisk modellering 
Empirical Modeling 

10 A1N T 

52 1TV446 Modellering av akvatiska ekosystem 
Modelling of Aquatic Ecosystems 

15 A1F T, B, G 

      
53-54 1TV962 Examensarbete i miljö- och vattenteknik 30 A2E T 
  Degree Project in Environmental and Water Engineering.    
      
51-54  Entreprenörsskolan i Uppsala1 60 A1F T, int2 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    
      

Tillvalskurser: 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 
 

1, 3 1TD397 Beräkningsvetenskap III 5 A1N D, T, TB 
  Scientific Computing III    
1 1GE045 Geografiska informationssystem I* 5 G1F G 
  Geographical Information Systems I    
2 TE0005SLU Geografiska informationssystem I* 5 G1N T 
  Geographical Information Systems I    

 
* 1GE045 Geografiska informationssystem I, TE0005 Geografiska informationssystem I samt den 
tidigare kursen 1GE128 Geografiska informationssystem MN1 har stortinnehållsmässigt överlapp och 
kan därför inte ingå i examen samtidigt. 

4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 

1 Ej platsgaranti.  
2 int står för huvudområdet Industriell teknik 
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sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i 
Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets 
examinator.  

4.4 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Från och 
med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
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Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Preciserade krav för programmet 
Av de terminsblock som kan läsas i åk 4 och 5 är godkänt resultat från samtliga kurser inom minst två 
terminsblock obligatoriskt inom examenskravet. 

6.3 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen.  

7 Betyg och examination SLU 
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

SLU Vid SLU tillämpas särskilda tentamensregler. Se 
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/6-examination-o-betyg.pdf 
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8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i 
molekylär bioteknik, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-
07-01.  De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den 
högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 
2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Molecular Biotechnology Engineering  

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 
3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna B = biologi, D = datavetenskap, F = fysik, K = kemi, M = 
matematik, T = teknik, STS = system i teknik och samhälle, FEK = Företagsekonomi, MB=Molekylär 
bioteknik samt INT = Industriell teknik. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Utbildningen Molekylär bioteknik syftar till att utbilda civilingenjörer med bred teknisk och 
vetenskaplig kompetens. Med utbildningen som grund ska den färdiga ingenjören ha tillägnat sig 
avancerade kunskaper och färdigheter samt teknisk och vetenskaplig förståelse för att tillämpa och 
utveckla ny teknik inom ett brett område av bioteknik. 
Inriktningen inom vetenskapsområdet molekylär bioteknik omfattar matematik, datavetenskap, fysik, 
kemi, molekylärbiologi och genteknik samt deras tekniska tillämpningar i produktion och forskning.  
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik ger studenten kompetens för arbete på företag inom 
bioteknik och läkemedel men även för vidare studier inom forskarutbildningen. Specialisering på de 
sista åren ska ge förutsättningar för t.ex. utveckling och framställning av nya molekylslag såsom 
protein för forskning eller inom kommersiell produktutveckling, utveckling av diagnostiska metoder, 
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biotekniska och biokemiska processer samt utveckling av matematiska modeller och datoriserade 
analyssystem för områden i gränslandet biologi, medicin och teknik. 
Inriktningen inom vetenskapsområdet bioinformatik omfattar matematik, matematisk statistik, 
datavetenskap, molekylärbiologi, genetik och genomik samt deras tekniska tillämpningar i forskning 
och utveckling. Med utbildningen som grund ska den färdiga ingenjören ha tillägnat sig avancerade 
kunskaper och färdigheter samt teknisk och vetenskaplig förståelse för att tillämpa och utveckla ny 
teknik inom bioinformatikområdet. Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik med inriktning 
mot bioinformatik ger studenten kompetens för arbete t.ex. konstruktion och utveckling av 
databassystem, utveckling av metoder inom läkemedelsdesign, bioprospektering och strukturanalys av 
biomolekyler, utveckling av fylogenetiska och evolutionära modeller samt utveckling av matematiska 
modeller och datoriserade analyssystem för områden i gränslandet biologi, medicin och teknik. 

ÅRSKURS 1/YEAR 1, läsåret 2013/2014 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1MA010O Baskurs i matematik  5  G1N M 
  Basic Course in Mathematics    
 1KB007 Grundläggande kemi (5)  G1N K 
  Basic Chemistry    
 1MB111 Introduktion till molekylär bioteknik  G1N B, T 
  Introduction to Molecular Biotechnology     
 1TN000 Studieteknik 1 G1N övr 
  Study experience    
 
12 

 
1KB007 

 
Grundläggande kemi (forts.) 

 
(5) 10  

 
G1N 

 
K 

  Basic Chemistry    
 1MA025 Linjär algebra och geometri I  5 G1F M 
    Linear Algebra and Geometry I    
 1MA013 Envariabelanalys, del 1  (5)  G1F M 
  Single Variable Calculus    
      
13   1MA013  Envariabelanalys, del 2  (5) 10 G1F M  
   Single Variable Calculus    
   1KB400  Organisk kemi 5 G1F K, T 
   Organic Chemistry    
   1TD393  Beräkningsvetenskap I 5 G1F D, M, T 
   Scientific Computing I    
      
14   1MB102  Cellbiologi  15  G1F B, T 
   Cell Biology    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
   kurs kan inregistreras i UPPDOK. 
O Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
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ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, läsåret 2013/2014 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1MA024 O Linjär algebra II 5 G1F M 
  Linear Algebra II    
 1MB203 Biologisk mångfald- mönster och 

processer 
5 G1F B 

  Biological diversity- patterns and processes    
 1MA016  Flervariabelanalys (5) G1F M 
  Several Variable Calculus    
      
22 1MA016 Flervariabelanalys (forts.) (5) 10 G1F M 
  Several Variable Calculus    
 1MA034 Transformmetoder 5 G1F M 
  Transform Methods    
 1KB406 Bioorganisk kemi 5 G1F K, T 
  Bioorganic Chemistry    
       
23 1FA104 Mekanik 5 G1F F, T 
  Mechanics    
 1TD433 Programmeringsteknik I 5 G1N D, T 
  Computer Programming I    
 1MB202 Bioinformatisk strukturbiologi  5 G1F B 
  Structural bioinformatics    
      
24 1TD722 Programmeringsteknik II 5 G1F D, T 
  Computer Programming II    
 1MS005 Sannolikhet och statistik 5 G1F M 
  Probability and Statistics    
 1KB300 Kemisk termodynamik 5 G1F K, T 
  Chemical Thermodynamics    
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, läsåret 2013/2014 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp 1 Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1FA528 O Elektromagnetism och vågrörelselära (5) 10 G1F F, T 
  Electromagnetism and Wave Physics    
 1DL300 Databasteknik I 5 G1F D, T, STS 
  Database Design I    
 1MB311  Mikrobiologi 5 G2F B, T 
  Microbiology    
      
32 1KB501 Kvantmekanik och kemisk bindning I 5 G1F K, T 
  Quantum Mechanics and Chemical Bonding 

I 
   

 1FA528 Elektromagnetism och vågrörelselära (5) 10 G1F F, T 
  Electromagnetism and Wave Physics    
 1MB321 Genomik –  experimentella metoder 5 G2F T, B 
  Genomics – experimental methods    
       
33 1MB331 Bioinformatisk metodik 5 G2F B, T, K 
  Methods in Bioinformatics    
 1KB412 Bioteknisk metodik 5 G2F B, T, K 
  Methods in Biotechnology    
 1MB332 Självständigt arbete i molekylär 

bioteknik 
(5) G2E T 

  Independent Project in Molecular 
Biotechnology  

   

      
34 1MB344 Multivariat dataanalys och 

försöksplanering 
5 G2F D, T 

  Multivariate data analysis and experimental 
design 

   

 1MB332 Självständigt arbete i molekylär 
bioteknik 

(10) 15 G2E T 

  Independent Project in Molecular 
Biotechnology  

   

 
 

1  Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när  
    poäng på slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK. 
O   Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
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ÅRSKURS 4, civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik,  
inriktning bioinformatik, läsåret 2013/14 
Gäller endast studenter som börjat på programmet från ht 2009 och framåt 
 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1TD395O Beräkningsvetenskap II   5  G1F D, T 
  Scientific Computing II    
 1MB415 Diskret beräkningsbiologi 10 A1N T, BK 
  Discrete Computational Biology    
      
42 1MB416 Kunskapsbaserade system inom 

bioinformatik 
5 A1N T, BK 

  Knowledge-based systems in Bioinformatics    
 1MB428 Genombiologi   5  A1N T, BK, MB 
  Genome Biology    
 1TD184 Optimeringsmetoder 5 A1N T, D 
  Optimization    
      
43 1DL250 Programvaruteknik 5 A1N D, T 
  Software engineering    
 1DL400 Databasteknik II 5 A1N D, T 
  Database Design II    
 1DL470 Informationshanteringssystem (LIMS) 5 A1N D, T, BK 
  Laboratory information management systems    
      
44 1TD267 Stora datamängder inom vetenskapliga 

tillämpningar 
5 A1F D, TBV, T 

  Large Datasets for Scientific Applications    
 1MB445 Genombioinformatik 5 A1F T, BK 
  Genome Bioinformatics    
 1MB446 Molekylär evolution och fylogenianalys 10 A1F T, BK 
  Molecular Evolution and Phylogenetics    
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ÅRSKURS 5, inriktning bioinformatik läsåret 2013/2014 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1MB513 Tillämpad bioinformatik    10 A1F T, BK 
  Applied Bioinformatics    
 1MB514 Populationsgenetisk analys 5 A1F B, T, BK 
  Population Genetic Analysis    
      
52 1MB5251 Komplexa data–analys och visualisering 15 A1N T, BK 
  Complex data - analysis and visualization    
 1MB5111 Beräknings- och systembiologi I 15  A1F T, MB 
  Computational and Systems Biology I    
      
53-54 1MB931 Examensarbete i bioinformatik 30 A2E T 
  Degree Project in Bioinformatics 

Engineering 
   

      
51-54  Entreprenörskolan i Uppsala2 60 A1F T, INTINT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1MB511 och 1MB525 ges i mån av resurser. 
 
2 Ej platsgaranti. 
INT INT står för huvudområdet Industriell teknik 
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ÅRSKURS 4, civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik,  
inriktning molekylär bioteknik, 2013/2014 
För studenter som börjat på programmet från ht 2009 och framåt finns två inriktningar. För studenter 
som börjat tidigare gäller enbart inriktning molekylär bioteknik.

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1TD395 Beräkningsvetenskap II   5  G1F D, T 
  Scientific Computing II    
 1RT490 Reglerteknik I 5 G2F T, STS 
  Automatic Control    
 1MB412 Molekylär och statistisk mekanik 5  A1N K, T, B 
  Molecular and Statistical Mechanics    
      
42 1MB423 Immunologi 5 A1N T, MB 
  Immunology    
 1MB428 Genombiologi   5  A1N T, BK, MB 
  Genome Biology    
 En av kurserna    
 1MB429 Makromolekylära maskiner  5 A1N T, MB 
  Macromolecular machines    
 eller     
 1KB760 Processteknisk modellering 5 A1F T, K 
  Technology of Process Modelling    
      
43 1MB431 Mikrobiella reglermekanismer 5 A1F T, MB 
  Microbial regulatory mechanisms    
 1MB433 Syntetisk biologi 10 A1F T, MB 
  Synthetic Biology    
      
44 1MB443 Röntgenkristallografi 5 A1F T, MB 
  Protein Crystallography    
 1KB761 Proteinbioteknologi 10 A1F K, T, MB 
  Protein Biotechnology    
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ÅRSKURS 5, inriktning molekylär bioteknik, 2013/2014 

 
Period 

 
Kurskod  

 
Kursens benämning 

 
Hp 

 
Nivå/ Djup     

 
Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1BG301 Protein engineering 15 A1F B, T, K 
  Protein engineering    
 1KB466 Biosensorer 5 A1F K, T 
  Biosensors    
 1KB457 Nanobioteknik 10 A1N K, T 
  Nanobiotechnology    
      
52 1KB764 Molekylär bioteknik för förnybar energi 15  A1F T, MB, K 
  Molecular Biotechnology for 

Renewable Energy 
   

 1MB5251 Komplexa data – analys och 
visualisering 

15 A1N T, BK 

  Complex data - analysis and 
visualization 

   

 1MB5111 Beräknings- och systembiologi I 15  A1F T, MB 
  Computational and Systems Biology I    
      
53-54 1MB930 Examensarbete i molekylär bioteknik 30 A2E T 
  Degree Project in Molecular 

Biotechnology Engineering 
 

  
      
51-54  Entreprenörskolan i Uppsala2 60 A1F T, INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

 
1 1MB511 och 1MB525 ges i mån av resurser. 
2 Ej platsgaranti. 

Tillvalskurser: 
Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Code Course name Credits Level Subject 

1MB785 Bibliografiskt projekt 5 G2F T 
1MB786 Bibliografiskt projekt 10 G2F T 
1MB773 Forskningspraktik 10 A1N T 
1MB774 Forskningspraktik 15 A1N T 
1MB775 Forskningspraktik 20 A1N T 
1MB786 Bibliografiskt projekt 10 G2F T 
1MB281 Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik I 

och bioinformatik 
10 G1F B 

1MB282 Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och 
bioinformatik II 

10 A1N B 

1MB383 Öppen fördjupningskurs i molekylär bioteknik och 
bioinformatik III 

10 A1F B 

1TE061 Industriell projektledning 5 G1F T, INT 
2FE030  Individ, organisation och ledarskap 5 GXX FEK 

     
Utöver de obligatoriska kurserna i årskurs fyra och fem krävs minst 30 hp av övriga kurser i 
studieplanen för respektive inriktning. I detta krav får högst 15 hp av kurserna Forskningspraktik 
inräknas. Forskningspraktikkurser om högst 30 hp får räknas in i examenskravet om 300 hp.
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i Uppsala. 
Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets examinator.  

4.4 Programspecifika tillägg 
Inom åk 1-3 ges obligatoriska kurser gemensamma för alla studerande inom programmet. 
Specialisering väljs därefter inom någon av programmets studieinriktningar, bioinformatik eller 
molekylär bioteknik. De två inriktningarna leder till examen:  
* civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik 
* civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik, inriktning bioinformatik  

4.5 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
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Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Preciserade krav för programmet 
 (Gäller studenter som börjat på programmet ht 2009 och framåt) 
För civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik inriktning bioinformatik krävs obligatoriska kurser 
inom inriktningen bioinformatik. För civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik krävs obligatoriska 
kurser inom inriktningen molekylär bioteknik. Utöver de obligatoriska kurserna i årskurs fyra och fem 
krävs minst 30 hp av övriga kurser i studieplanen för respektive inriktning. I detta krav får högst 15 hp 
av kurserna Forskningspraktik inräknas. För studenter som läser Entreprenörskolan utgår kravet på 
minst 30 hp av övriga kurser i årskurs fyra och fem och examen anges utan inriktning. 
Forskningspraktikkurser om högst 30 hp får räknas inom i examenskravet. 

6.3 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen. 
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7 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

91 
 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?languageId=3&orgId=AF6:7
http://www.teknat.uu.se/Student/studieinformation/studievagledning-och-studentservice/studentservice/
http://www.teknat.uu.se/student
http://www.teknat.uu.se/student
http://www.teknat.uu.se/student


UPPSALA UNIVERSITET STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I 
MOLEKYLÄR BIOTEKNIK, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i system 
i teknik och samhälle, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 
2007-07-01.  De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den 
högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 
2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Sociotechnical Systems Engineering  

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i system i teknik och 

samhälle vid Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna D = datavetenskap, F = fysik, M = matematik, T = teknik, 
ILH = Idé- och lärdomshistoria, EH = ekonomisk historia, S = samhällsvetenskap, H = humaniora, 
STS = system i teknik och samhälle, FEK = företagsekonomi, MDI = människa-datorinteraktion, NEK 
= nationalekonomi samt INT = industriell teknik. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle skapar kompetens för teknisk utveckling 
med integrerade lösningar utifrån tekniska systemkrav samtidigt som sociala, ekonomiska och 
kulturella faktorer beaktas.  Utbildningens inriktning är system/nätverk ur ett helhetsperspektiv och 
ska ge goda kunskaper om, och förståelse för, teknik och dess funktion i samhället.  Med en 
kandidatuppsats inom ett av de humanistiska/samhällsvetenskapliga ämnena ska ett kritiskt 
förhållningssätt säkerställas. 
Programmet syftar till att utbilda civilingenjörer med en god förmåga att analysera, modellera, 
simulera och reglera stora komplexa system i teknik och samhälle. Med ytterligare en teknisk 
profilering inom exempelvis IT system eller energisystem säkerställs både bredd och djup inom 
programmets tekniska delar. 
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ÅRSKURS 1, civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 5LH220O Introduktion till system i teknik och samhälle* 10 G1N T, ILHILH,STS 
  Introduction to Systems in Technology and Society  
 1MA010 Baskurs i matematik  5 G1N M 
  Basic Course in Mathematics    
 1TN000 Studieteknik (0,5) G1N övr. 

   Study experience       

      
12 1MA013 Envariabelanalys, del 1  (5) G1F M 
  Single Variable Calculus    
 1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 G1F M 
  Linear Algebra and Geometry I    
  2FE021 Företag, nätverk och teknik utveckling, del 1 (5) G1F FEK, STS 
  Business Enterprise, Networks and Technical Development   
 1TN000 Studieteknik (0,5) 1 G1N övr. 

    Study experience       
13 1MA013 Envariabelanalys, del 2 (5) 10  G1F M 
  Single Variable Calculus    
 2FE021 Företag, nätverk och teknikutveckling, del 2 (10) 15 G1F FEK, STS 
   Business Enterprise, Networks and Technical Development   
      
14 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5 G1F D, T, M 
  Scientific Computing I    
 1TE702 Miljöteknik 5 G1F T, STS 
  Environmental Techniques    
  1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs 5 G1F M 
  Several Variable Calculus, limited version    

 
 
  

O Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs 
kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
*  För studenter som är antagna till senare del av program finns möjlighet att läsa en mindre introduktionskurs: 5LH225 
Introduktion till system i teknik och samhälle, 5 hp 
IHL Förkortning för huvudområdet idé- och lärdomshistoria 
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ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1  Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Points Level Subject 

21 1FA104 O Mekanik  5 G1F F, T 
  Mechanics    
  1DT042 Programmering, del 1 (5) G1F D, T 
  Programming, part 1    
  1MS005 Sannolikhet och statistik 5 G1F M 
  Probability and Statistics    
      
22 1DT042 Programmering, del 2  (5) 10 G1F D, T 
  Programming, part 2    
  2EH501 Ekonomisk utveckling i tid och rum, del 1 (5) G1F EH eh, STS, 

kulturgeo  
  Economic Development in Time and Space, part 1   
 1MA034 Transformmetoder 5 G1F M 
  Transform Methods    

      
23 2EH501 Ekonomisk utveckling i tid och rum, del 2 (5) G1F EH, STS, 

kulturgeo 
  Economic Development in Time and Space, part 2   
  1MS007 Stokastisk modellering 5 G1F M, STS 
  Stochastic Modeling    

 1MA024 Linjär algebra II 5 G1F M 
  Linear Algebra II    
      

24 1RT155 Modellering av dynamiska system 5 G2F T, STS 
  Modelling of dynamic systems    

  2EH501 Ekonomisk utveckling i tid och rum, del 3 (5) 15 G1F      EH, STS, 
kulturgeo 

  Economic Development in Time and Space, part 3   
  1TD395 Beräkningsvetenskap II 5 G1F T, D 

  Scientific Computing II    

O Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
eh EH är en förkortning för huvudområdet ekonomisk historia 
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 5FT056O Teknik- och vetenskapsstudier - filosofi 5 G1F STS,filosofi 
  Science &Technology Studies - philosophy  
 1RT490 Reglerteknik I 5 G2F T, STS 
  Automatic control I    
 1DL210 Algoritmer och datastrukturer I IT 5 G1F D, T 
  Algorithms and Data structures I    
 1FA401 Energisystemfysik, del 1E (5) G2F F, T, STS 
  Energy System Physics    
      
32 5LH221 Teknik- och vetenskapsstudier - historia, del 1 (5) G2F STS,ILHILH 
  Science &Technology Studies - history   
 1MD029 Gränssnittsprogrammering med ett 

systemperspektivIT 
5 G2F T, D, STS 

  Interface Programming with a Systems 
Perspective 

   

 1FA401 Energisystemfysik, del 2 E (5) 10 G2F T, F, STS 
  Energy System Physics    
 1DL300 Databasteknik I IT 5 G1F D, T, STS 
  Database Design I    
 1TE064  Elektromagnetism och elkraftteknik E (5) G2F T, STS 
  Electromagnetism and Power Engineering    

      
33 5LH221 Teknik- och vetenskapsstudier - historia, del 2 (5) 10 G2F STS, ILH 
  Science &Technology Studies - history.    
 1RT316 System- och operationsanalys 5 A1N T, STS 
  Applied systems analysis   
 1TE064  Elektromagnetism och elkraftteknik E (5)10 G2F T, STS 
  Electromagnetism and Power Engineering    
 1DT066 Distribuerade informationssystem IT 5 G2F T, D, STS 
  Distributed Information Systems    
      
34  Självständigt arbete inom system i teknik och 

samhälle obl 
15 G2E T 

  Independent Project in Sociotechnical Systems 
Engineering 

   

 1DL931 - IT-system    
 1TE691 - Energisystem    

O   Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
1    Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 

kurs 
kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
IT  Kursen passar inom profilering mot IT-system 
E   Kursen passar inom profilering mot energisystem 
obl  En kurs Självständigt arbete är obligatorisk inom programmet.  
ILH Förkortning av idé- och lärdomshistoria 
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ÅRSKURS 4, civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, lå 2014/2015 
Uppsatsförberedande fördjupningskurs samt Uppsats STS är obligatoriska kurser inom ett av de 
hum/sam ämnen som är uppräknade nedan. Studenten skriver normalt uppsats inom samma ämne som 
läses i den uppsatsförberedande fördjupningskursen. 
 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

41  Uppsatsförberedande fördjupningskurs, del 1obl (5) A1N H/S, STS 
  Theory and Method    
 2EH502 

2FE028 
5LH222 
2KU043 
5FT059 

- Ekonomisk historia 
- Företagsekonomi 
- Idé- och lärdomshistoria 
- Kulturgeografi 
- Filosofi 

   

 1RT495 Reglerteknik II 5 A1N T 
  Automatic control II    
 1TE213 Elektriska nätet som system, del 1E (5) A1N T 
  Electric circuit systems    
 1DL250 Programvaruteknik IT 5 A1N T, D 
  Software Engineering    
      
42  Uppsatsförberedande fördjupningskurs,  del 2 (5)10 A1N H/S, STS 
  Theory and Method    
 2EH502 

2FE028 
5LH222 
2KU043 
5FT059 

- Ekonomisk historia 
- Företagsekonomi 
- Idé- och lärdomshistoria 
- Kulturgeografi 
- Filosofi 

   

 1TD184 Optimeringsmetoder 5 A1N T, D 
  Optimization    
 1TE213 Elektriska nätet som system, del 2E (5)10 A1N T 
  Electric circuit systems    
 1DL360 Informationsutvinning I IT 5 A1N D, T 
  Data Mining    
      
43  Uppsats STS, del 1obl (5)15 A1F H/S, STS 
  Thesis project STS    
 2EH503 

2FE029 
5LH223 
2KU039 
5FT058 

- Ekonomisk historia 
- Företagsekonomi 
- Idé- och lärdomshistoria 
- Kulturgeografi 
- Filosofi 
 
 
 

   

O Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 

kurs 
kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
obl En av kurserna Uppsatsförberedande fördjupningskurs och Uppsats STS är obligatorisk inom programmet. 
IT Kursen passar inom profilering mot IT-system 
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Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

43 1MS026 Tillämpad statistik 5 A1N M, T 
Forts.  Applied Statistics    
 1MD000 Användarcentrerad systemdesignIT 5 A1N T, D 
  User Centred Systems Design 
 1GV334 Energisäkerhet i lokala och globala 

energisystemE 
5 A1N T 

  Energy security in local and global energy 
systems 

   

 1DL400 Databasteknik IIIT 5 A1N T, D 
  Database Design II    
      
44  Uppsats STS, del 2 (10)15 A1F H/S, STS 
  Thesis project STS    
 2EH503 

2FE029 
5LH223 
2KU039 
5FT058 

- Ekonomisk historia 
- Företagsekonomi 
- Idé- och lärdomshistoria 
- Kulturgeografi 
- Filosofi 

   

 1MS027 Statistisk riskanalys 5 A1F M, T 
  Statistical Risk Analysis    
 1MD017 IT system och människor i samspel  5 A1N T, D, MDI 
  IT Systems and Human Factors     

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs 

kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

 
. 

 IT Kursen passar inom profilering mot IT-system. 
E Kursen passar inom profilering mot energisystem. 
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ÅRSKURS 5, civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1RT890 Empirisk modellering 10 A1N T 
  Empirical modeling  
 1TE061 Industriell projektledning 5 G1F T, INT INT 
  Industrial Projekt Management    
 1TE037 Energieffektivisering E 5 A1N T 
  Energy Efficiency    
      
52 1TE681  Komplexa system i teknik och samhälle - 

teknik 
10 A1F T 

  Complex systems - technology   
 5LH226 Komplexa system i teknik och samhälle - 

humaniora 
5 A1F ILH 

  Complex systems - humanities    
      
53-54 1MA865 Examensarbete i system i teknik och 

samhälle 
30 A2E T 

  Degree project. in Sociotechnical Systems Engineering  
      
51-54  Entreprenörskolan i Uppsala2 60   A1F T, INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

O Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
obl En kurs är obligatorisk inom programmet. 
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Tillvalskurser, civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp  Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

1 1KB270 Batterier och lagring 5 A1F T 
  Batteries and Storage    
1 1TE678 Solenergitekniker för elgenerering 5 A1N T 
  Solar Energy Technologies for Electricity 

Production 
   

1 1RT361 Kommunal och industriell avloppsvattenrening  5 A1N T 
  Municipal and industrial wastewater treatment    
1 1TD186 Finansiella beräkningsmetoder – prissättning 

och värdering 
5 A1N D, FM, TBV 

  Computational Finance – Pricing and 
Valuation 

   

1 1MA032 Ordinära differentialekvationer 5 G1F M 
  Ordinary Differential Equations    
 1 2NE930 Economics/Financial Theory 7,5 A1N NEK 
1-2 1FA410 Kärnkraft – teknik och system 10 A1N T 
  Nuclear Power – Technology and Systems    
1-2 1TE056 Vattenkraft och reglerkraft 5 A1N T 
  Hydroelectric power and control power    
2  1TE062 Innovationsledning 10 A1N T, INT 
  Innovation Management    
2 1RT496 Reglerteknik III 5 A1F T 
  Automatic Control III    
2 1MA209 Finansiella derivat 7,5 A1N M 
  Financial Derivates    
3 1TD397 Beräkningsvetenskap III 5 A1N T 
  Scientific Computing III    
3 1TE063 Kundfokuserad produktutveckling 5 A1N INT 
  Customer focused product development    
3 1TV023 Miljörätt 5 G1F juridik 
  Environmental Law    
4 1DL460 Informationsutvinning II 5 A1F T, D 
  Data Mining II    
 4 1MS014 Tidsserieanalys 10 A1N M 
  Analysis of Time Series    
 4 1MA255 Partiella differentialekvationer med finansiella 

tillämpningar 
5 A1F M 

  Partial differential equations with applications 
to finance 

   

4 1TD267 Stora datamängder inom vetenskapliga 
tillämpningar 
Large datasets for Scientific Applications 

5 A1N D 

2 FÖ0338SLU Energihandel 5 AXX FEK 
  Energy Trade    
3 1DT094 Internet of things 5 G1F D, T 
  Internet of things    
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i 
Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets 
examinator.  

4.4 Programspecifika tillägg 
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle är en tvärvetenskaplig utbildning som leder 
till civilingenjörsexamen. 90 hp humaniora/ samhällsvetenskap/industriell teknik, är obligatoriskt inom 
examenskravet. Kursen Uppsats STS, 15 hp ges på avancerad nivå inom huvudområdet STS och kan 
användas som examensarbete för filosofie kandidatexamen med huvudområde STS. För studenter som 
önskar avlägga filosofie kandidatexamen inom ramen för STS-programmet med ett humanistiskt eller 
samhällsvetenskapligt huvudområde, kan kursen även tillgodoräknas mot ett Examensarbete på 
grundnivå inom det huvudområde de valt att skriva inom, dvs. företagsekonomi, ekonomisk historia, 
samhällsgeografi, filosofi eller idé- och lärdomshistoria. 

4.5 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 
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5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Preciserade krav för programmet 
90 högskolepoäng humaniora/samhällsvetenskap/industriell teknik, inklusive kursen Uppsats STS 15 
hp, är obligatoriskt inom examenskravet. 

6.3 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen.  

104 
 

http://www.teknat.uu.se/student/


UPPSALA UNIVERSITET STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I SYSTEM 
I TEKNIK OCH SAMHÄLLE, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
7 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
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9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i teknisk 
fysik, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik finnas inrättat vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01.  
De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den 
högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 
2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Engineering Physics 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  
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3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna D = datavetenskap, F = fysik, M = matematik, T = teknik, 
STS = system i teknik och samhälle, FEK = Företagsekonomi, FE = Förnybar elproduktion, TBV = 
Tillämpad beräkningsvetenskap, IS = Inbyggda system samt INT = Industriell teknik.  
 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik är upplagd för att utbilda civilingenjörer 
med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att utveckla tekniska system. 
Programmet ger en gedigen kompetens i tillämpad matematik och klassisk fysik samt en bred grund i 
beräkningsvetenskap, elektroteknik och kvantfysik. En civilingenjör i teknisk fysik har förmåga att 
bedriva forskning och utveckling inom skilda teknikområden, samt att snabbt förnya och utöka sina 
kunskaper efter behov. 
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ÅRSKURS 1/YEAR 1, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1TE609O Introduktion till teknisk fysik 5 G1N T 
  Introduction to engineering physics    
 1MA090 Algebra och geometri  5 G1N M 
  Algebra and Geometry    
 1MA013 Envariabelanalys, del 1  (5) G1F M 
  Single Variable Calculus    
      
12  1MA013 Envariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M 
  Single Variable Calculus    
 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5  G1F D, M, T 
  Scientific Computing I    
 1FA105 Mekanik baskurs, del 1 (5) G1F F, T 
    Mechanics Basic Course    
 1TN000 Studieteknik 1 G1N  
  Study experience    
      
13  1MA016 Flervariabelanalys, del 1 (5) G1F M 
  Several Variable Calculus    
 1FA105 Mekanik baskurs, del 2 (5) 10 G1F F, T 
  Mechanics Basic Course    
 1TE720 Elektrisk mätteknik  5 G1F F, T 
  Electric measuring techniques    
      
14  1FA102 Mekanik II  5 G1F F, T 
  Mechanics II    
 1FA514 Elektromagnetism I  5 G1F F, T 
  Electromagnetism I    
 1MA016 Flervariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M  
  Several Variable Calculus    

 
 
 
 
 
 
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
O Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
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ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1MA034 Transformmetoder  5 G1F M 
  Transform Methods    
 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B 5 G1N FEK 
  Business studies, Basic Course A/B    
 1TE624 Elektronik I 5 G1F T 
  Electronics I    
 1TE625 Presentationsteknik, del 1 (2,5) G1F T 
  Presentation Techniques, part 1    
 1TE058 Kreativ verkstadsteknik 2, del 1 (2,5) G1F T 
  Creative workshop practice, part 1    
      
22 1FA103 Mekanik III 5 G1F F, T 
  Mechanics III    
 1TE626 Elektromagnetism II 5 G1F T, F 
  Electromagnetism II    
 1TE625 Presentationsteknik, del 2 (2,5) 5 G1F T 
  Presentation Techniques, part 2    
 1TE058 Kreativ verkstadsteknik 2, del 2 (2,5) 5 G1F T 
  Creative workshop practice, part 2    
      
23 1TD433 Programmeringsteknik I 5 G1N T, D 
  Computer Programming I    
 1FA522  Vågor och optik  5 G2F F 
  Waves and optics    
 1MA024 Linjär algebra II  5 G1F M 
  Linear Algebra II    
 1TE642 Praktisk prototypframtagning 5 G1F T 
  Prototype Construction    
      
24 1TD395 Beräkningsvetenskap II 5  G1F D, T 
  Scientific Computing II    
 1FA121 Fysikens matematiska metoder  5 G1F F 
  Mathematical Methods of Physics    
 1TE623 Energi- och miljöteknik  5 G2F T 
  Energy and Environmental Technology    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
2 Kursen Kreativ verkstadsteknik kan även ges som 10 hp och 15 hp. Endast 10 hp Kreativ verkstadsteknik får räknas 
inom  
examenskravet 300 hp för civilingenjörsexamen. Kursen ges även i åk 3 samt sommartid. 
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, läsåret 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1FA521 Kvantfysik, del 1 (5) G2F F 
  Quantum Physics    
 1MS005 Sannolikhet och statistik 5 G1F M 
  Probability and Statistics    
 1TE661 Signaler och system 5 G2F T 
  Signals and Systems    
      
32 1FA521 Kvantfysik, del 2 (5) 10 G2F F 
  Quantum Physics    
 1RT490 Reglerteknik I 5 G2F T, STS 
  Automatic Control I    
 1TE725 Analog elektronik 5  G2F T 
  Analog Electronics    
      
33 1TD397  Beräkningsvetenskap III 5 A1N TBV 2, D, T 
  Scientific Computing III    
 1FA527 Teknisk termodynamik 5 G1F F, T 
  Technical Thermodynamics    
 1TE655 Elkraftteknik 5 A1 G2F T 
  Power Systems Engineering    
 1DT094 Internet of Things 5 A1 G1F D, T 
  Internet of Things     
 2FE105 Entrepreneurship 7,5* G1N FEK 
  Entrepreneurship    
 1TE654 Hållfasthetslära 5A1 G1F T 
  Solid mechanics    
 1TE058 Kreativ verkstadsteknik , del 1 (2,5)  G1F T 
  Creative workshop practice, part 1    
     
34 1TE664 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 G2E T 
  Independent Project in Engineering Physics    
 1TE656 Materialkännedom 5 G2F T 
  Materials Knowledge   
 1TD722 Programmeringsteknik II 5 G1F D 
  Computer Programming II    
 1TE058 Kreativ verkstadsteknik , del 2 (2,5) 5 G1F T 
  Creative workshop practice, part 2    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs 
 kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
2 TBV är en förkortning av huvudområdet tillämpad beräkningsvetenskap 
AAlternativkurs. Kurser märkta A och samma nummer kan om nödvändigt läggas så de krockar i schemat.  
*Entrepreneurship är en kvällskurs som sökes i konkurrens med andra studenter.  
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Åk 4-5 läsåret 2014/2015 
Från årskurs 4 väljs inriktning: 
 
Inriktning beräkningsteknik 
Man kan med datorsimulering studera processer som är omöjliga eller alltför dyra att utföra i 
laboratorier eller i verkligheten. Datorberäkningar baserade på matematiska och statistiska modeller är 
ett standardverktyg inom teknik och fysik vid sidan av experiment och teoriutveckling. 
Datorberäkningar är ett ingenjörsverktyg för att förstå olika processer samt ge ny kunskap och nya 
produkter.  Inriktningen syftar mot gedigna kunskaper om de beräkningsvetenskapliga, matematiska, 
statistiska och datavetenskapliga grunderna för sådana verktyg. Centralt är också att belysa hur 
beräkningsteknik kommer till användning inom olika grenar av fysik och teknik. Inriktningen består 
av ett antal kärnkurser inom det beräkningstekniska området. Därtill finns kompletterande kurser som 
valfritt kan komponeras samman till tre olika fördjupningsprofiler: tillämpad matematik, tillämpad 
fysik och datavetenskap. 
En civilingenjör med examen från teknisk fysik, inriktning beräkningsteknik, har den kompetens som 
krävs för att utgående från en problemställning i fysik eller teknik bedöma vilka beräkningstekniska 
verktyg (modeller, algoritmer och programvara) som är lämpliga att använda för att ge problemet en 
lösning.  
 
Inriktning inbyggda system  
Området inbyggda system genomgår en revolution. Utvecklingen inom internet, trådlös 
kommunikation och energisnålare lösningar innebär att applikationer med inbyggda system växer 
explosionsartat. Med inbyggda system kan styr-, mät- och informationsinsamling göras enklare och 
billigare, och med en genuin fysikbakgrund vidgas användningsområdena ytterligare. Såväl hård- som 
mjukvara behandlas och konstruktionsövningar breddar kunnandet. Avsikten med upplägget är att 
utbilda avancerade ingenjörer med unik multikompetens, där teori, experiment och konstruktion 
samverkar hos tekniska fysiker med ett helhetstänkande. Teori används för att integrera intelligens i 
inbyggda system, fysik är oumbärligt för att förstå och designa mätningar medan elektronik och 
datateknik behövs för att förverkliga lösningarna. Med kompletterande konstruktions- och 
installationsövningar har den färdigutbildade tekniska fysikern redskap som kan användas i de mest 
skiftande situationer. Denna mångsidiga och avancerade kompetens har stor efterfrågan, inte minst för 
att driva projekt som kräver insikter från flera områden.   
 
Inriktning tillämpad fysik 
Näringslivet efterfrågar ingenjörer med breda kunskaper inom fysikens olika områden, gedigen analys- 
och värderingsförmåga samt färdigheter inom experimentell och teoretisk modellering. Modeller från 
den teoretiska fysiken och deras matematiska formulering har fått ökad betydelse genom tillämpningar 
i nya områden som materialforskning, utveckling av nya energikällor, bioteknik eller finansmatematik. 
Samtidigt sprids moderna fysikaliska mätmetoder till allt fler branscher. 
För att möta dessa behov erbjuder inriktningen tillämpad fysik kurser i både experimentella och 
teoretiska metoder som breddar kompetensen och sofistikerad utrustning som acceleratorer, detektorer 
och spektroskopisk utrustning ger en allsidig experimentell träning. Valbara fördjupningar ger 
möjligheter till specialisering och skapar förutsättningen för att tillämpade fysiker ska driva forskning 
och utveckling inom många olika områden. Examensarbetet kan ofta göras i samarbete med industrin 
inom den valda branschen. 
Ett obligatoriskt fysikblock ger solid förståelse för bl.a. kvantfysik, elektromagnetisk fältteori, 
fluidmekanik, hållfasthetslära, fasta tillståndets fysik och kärnfysik. Tillämpade fysiker är relevanta för 
både näringsliv och universitet – inte minst för industriell forskning eller doktorandstudier. 
 

Inriktning beräkningsteknik (B)  

Inriktningen innehåller tre valbara fördjupningsprofiler, datateknik (D), tillämpad matematik (M) och 
fysikberäkning (F). För examen på inriktningen krävs de obligatoriska kurserna (fetstilsmärkta). 
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.  
 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code Course Name Credits Level Subject 

41 1TE039 Halvledarelektronik 5 A1N T 
  Semiconductor Electronics    
 1TD722 Programmeringsteknik II2 5 A1 G1F D 
  Computer Programming II    
 1TD389 Vetenskaplig visualisering 5 A1 (D) A1N D, TBV, T 
  Scientific Visualization    
 1MA148 Tillämpad matematik 5 A1 (M) A1N M 
  Applied Mathematics    
 1FA253 Fluidmekanik 5 (F) A1N F, T 
  Fluid Mechanics    
      
42 1TD253 Finita elementmetoder 5  A1F D, TBV, T 
  Finite Element Methods    
 1TD184 Optimeringsmetoder 5 A1N D, TBV, T 
  Optimization    
 1MA209 Finansiella derivat  7,5 A1 (M) A1N M, FM3 
  Financial Derivates    
 1DT038 Datorarkitektur I 5 A1 (D) G1F D, T 
  Computer Architecture I    
 1DL360 Informationsutvinning I 5 A2 (D) A1N D, T 
  Data Mining I    
 1TD396 Datoriserad bildanalys I 5 A2 (D) A1N D, T, TBV 
  Computer Assisted Image Analysis I    
      
43 1TD480 Programmering av parallelldatorer 10 A1N TBV, D, T 
  Programming of Parallel Computers    
 1MA053 Partiella differentialekvationer, 

introduktionskurs 
5 A1 (M) A1N M 

  Introduction to Partial Differential Equations   
 1MS007 Stokastisk modellering 5 A2 (M) G1F M, STS 
  Stochastic Modeling    
 1DL250  Programvaruteknik 5 A1 (D) A1N D, T 
  Software Engineering    
 1DL300 Databasteknik I 5 G1F D, T 
 
 
 
 

 
1FA573 
 
3DR746 

Database Design I 
Beräkningsfysik 
Computational Physics 
Medicinsk teknikMT 

Medical tehcnology 

 
5 A2 (F) 
 
5 A2 (F) 
 

 
A1N 
 
G2F 

 
F, TBV 
 
T 

      
      
      

1Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs 
kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
2Kursen Programmeringsteknik II ges även i period 34. 
3FM är en förkortning av huvudområdet finansiell matematik. 
MT3DR746 ges i mån av resurser.  
AAlternativkurs. Kurser märkta A och samma nummer kan om nödvändigt läggas så de krockar i schemat 
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ÅRSKURS 4B läsåret 2014/2015 

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

      

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

44 1TD351 Högprestandaberäkningar och 
programmering 

5  A1N D, TBV, T 

  High Performance Computing and Programming   
 1MA256 Modellering av komplexa system 10 A1 (M) A1N M, TBV 
  Modelling Complex Systems    
 1FA152 Dynamiska system och kaos 5 A2 (F, M) A1N F 
  Dynamical System and Chaos    
 1TE676 Kontinuummekanik 5 A2 (F) A1N F, T 
  Continuum Mechanics    
 1TE026 Hållfasthetsanalys med finita element  5 A1 (F) A1N T 
  Solid mechanics analysis with finite elements   
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ÅRSKURS 5B läsåret 2014/2015  
Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1TD322 Öppen fördjupningskurs i 
beräkningsvetenskap I 

5  A2F D, TBV, T 

  Advanced Course on Topics in Scientific Computing I  
 1TD248 Tillämpad beräkningsvetenskap 5  A1F D, TBV, T 
  Applied Scientific Computing    
 1TD186 Finansiella beräkningsmetoder - prissättning 

och värdering 
5 A1N D, FM, TBV 

  Computational Finance - Pricing and 
Valuation 

   

 1TD243 Analys av numeriska metoder 5 A1F D, TBV, T 
  Analysis of Numerical Methods    
      
52 1TD316 Projekt i beräkningsteknik 15 A1F D, TBV, T 
  Project in Scientific Computing    
      
53-54 1TE864 Examensarbete i teknisk fysik 30 A2E T 
  Degree Project in Engineering Physics    
      

51-54  Entreprenörskolan i Uppsala1 60 A1F T, INT INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

1    Ej platsgaranti.  
INT INT står för huvudområdet Industriell teknik 
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Inriktning elektroteknik (E)E 
Inriktningen innehåller tre fördjupningsprofiler omfattande 20 hp, digital kommunikation (D), 
elektronikkonstruktion (K) och mikrovågssystem (M).  
För examen på inriktningen krävs de obligatoriska kurserna (fetstilsmärkta)  
 

ÅRSKURS 5E läsåret 2014/2015  

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1RT605 Spektral signalbehandling 5 A1 (D) A1F T 
  Spectral processing of signals    
 1TE046 Kraftelektronik 5 A1 A1N T, FE 
  Power Electronics    
 1FA259 Elektronik i extrema miljöer 5 A1N T 
  Electronics in extreme environments    
 1RT495 Reglerteknik II 5 2 A1N T 
  Automatic Control II    
      
52 1TE675 Projekt i elektroteknik 3 15 A1F T 
  Project in Electrical Engineering    
      
53-54 1TE864 Examensarbete i teknisk fysik 30 A2E T 
  Degree Project in Engineering Physics    
      
51-54  Entreprenörskolan i Uppsala 4 60 A1F T, INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

E Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot elektroteknik 
genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information. 
2  Kursen schemaläggs på inriktning I 
3  Projekt erbjuds inom elkraftteknik, elektronikkonstruktion, mikrovågssystem eller digital kommunikation. 
4  Ej platsgaranti.  
A  Alternativkurs. Kurser märkta A kan, om nödvändigt, läggas mot varandra i schemat. 
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Inriktning systemteknik (Sy) Sy 
Inriktningen innehåller de två fördjupningsprofilerna reglerteknik (R) och datorteknik (D).  
För examen på inriktningen krävs de obligatoriska kurserna (fetstilsmärkta). 
 
ÅRSKURS 5Sy läsåret 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1DT004 Realtidssystem 10 (D) A1N D, T 
  Real Time Systems    
 1RT605 Spektral signalbehandling 5 (R) A1F T 
  Spectral processing of signals    
 1RT005 Öppen fördjupningskurs i systemteknik 5 A1F T, IS 
  Advanced Course on Topics in System and 

Control 
   

 1MS025 Stationära stokastiska processer 5 A1N M 
  Stationary Stochastic Processes    
      
52 1RT915 Projekt i systemteknik 1 15 A1F T, D 
  Project in Systems and Control    
      
53-54 1TE864 Examensarbete i teknisk fysik 30 A2E T 
  Degree Project in Engineering Physics    
      
51-54  Entreprenörskolan i Uppsala2 60 A1F T, INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    
 

Sy Studenter som påbörjat programmet senast hösten 2013 kan läsa till en examen med inriktning mot systemteknik 
genom att följa en individuell studieplan. Kontakta studievägledaren för mer information. 
1 Studenter rekommenderas följa kurserna inom en hel fördjupningsprofil reglerteknik (R) eller datorteknik (D) innan 
denna kurs genomförs. 

2 Ej platsgaranti.  
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Inriktning inbyggda system (I)  
Inriktningen innehåller kurser mot såväl hårdvara som mjukvara.  
För examen på inriktningen krävs de obligatoriska kurserna (fetstilsmärkta)  

ÅRSKURS I4 läsåret 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1TE651 Signalbehandling, del 1 (5) A1N T 
 1TE039 Halvledarelektronik 5 A1N T 
 1RT495 Reglerteknik II 5 A1 A1N T 
 1TD722 Programmeringsteknik II  5 A1 G1F D 
  Computer Programming II    
      
42 1TE651 Signalbehandling, del 2 (5) 10 A1N T 
 1FA329 Kretskortkonstruktion med ECAD-

verktyg 
5 A1N T 

 1TE723 Programmering av enkapseldatorer 5 A1 A1N T, D 
 1TE015 Mikro- och nanoteknik I 5 A1 (M) A1N T 
  Micro- and nanotechnology I    
      

43 1TE718 Elektromekaniskt projekt, del 1  (1) EP A1N T 
 1DT094 Internet of Things 5 IoT  G2F T 
 1FA Kretskortskonstruktion II 5 A2 A1N T 
 1FA326 Digital elektronikkonstruktion med 

VHDL 
10 A1  A1N T, IS IS 

 1TE652 Digital kommunikation, del 1 (5) A1F T 
 1TE719 Trådlösa gränssnitt för inbyggda system  10 A1  A1N T, F 
 1DT044 Operativsystem IOI 5 A2 G1F D 
  Operating Systems I    
     
44 1TE718 Elektromekaniskt projekt, del 2 (4) 5 EP        A1N        T 
 1TE652 Digital kommunikation, del 2 (5)10       A1F        T 
 1RT885 Systemidentifiering 5 A1  A1F T 
 1TE044 Elektromagnetisk kompatibilitet  5 A1  A1N T 
 1FA348 Acceleratorer och detektorer 5 T      A1F      T, F 
  Accelerators and Detectors    

 
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
EP I period 43: idéfas, beställningar för konstruktion som utförs i period 44. Val mellan eget eller beställningsprojekt. 
I period 44: konstruktionsfas för ideer inskickade i period I43. 
IoT       Schemaläggs i period 33. 
T          Schemaläggs på T-inriktningen.    
OI            Kursen har 1DT038 Datorarkitektur I som behörighetskrav.    
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ÅRSKURS I5, läsåret 2015/2016 (preliminär) 
5.1  Öppen fördjupningskurs i inbyggda system 
       Realtidssystem 
       Spektral signalbehandling 
       1RT496 Reglerteknik III 
       Elektronik i extrema miljöer 
5.2  Projekt i inbyggda system 
5.3  Examensarbete 

5.4  Examensarbete 
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Inriktning tillämpad fysik (T)  
Inriktningen innehåller de tre fördjupningsprofilerna energiteknik (E), materialteknik (M) och fysik 
(F).  
För examen på inriktningen krävs de obligatoriska kurserna (fetstilsmärkta). 

ÅRSKURS 4T läsåret 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/ Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1FA252 Elektromagnetisk fältteori 5  A1N T, F 
  Electromagnetic Field Theory    
 1FA253 Fluidmekanik 5  A1N F, T 
  Fluid Mechanics     
 1FA402 Energifysik I 5 (E) G1F F, T 
  Energy Physics I    
 1TE039 Halvledarelektronik 5A1 A1N T 
  Semiconductor Electronics    
 1FA352 Kvantmekanik, del 1 (5)A1 (F) A1N F 
  Quantum Mechanics, Advanced Course   
      
42 1TG300 Fasta tillståndets fysik I 5  G2F F 
  Solid State Physics I    
 1FA346 Kärnfysik  5  A1N F 
  Nuclear Physics    
 1FA140 Statistisk mekanik 5 A1 (F) G2F F 
  Statistical Mechanics    
 1TE015 Mikro- och nanoteknik I 5 A1 (M) A1N T 
  Micro- and nanotechnology I    
 1FA352 Kvantmekanik, del 2 (5) 10 (F) A1N F 
  Quantum Mechanics, Advanced Course, part 2   
      
43 1TE654 Hållfasthetslära 5  G1F T 
  Solid mechanics    
 1TE655 Elkraftteknik 5 2 (E) G2F T 
  Power Engineering    
 1TE038 Vindkraft- teknik och system, del 1 (5) ES (E) A1N T, FE 
  Wind Power - Technology and Systems   
 1TE043 Vågkraft- teknik och system, del 1 (5) ES (E) A1N T, FE 
  Wave power - Technology and Systems   
 1FA573 Beräkningsfysik 5A1 (M) A1N F, TBV 
  Computational Physics    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

2  Kursen Elkraftteknik schemaläggs i period 33 
ES  Kursen schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i energisystem. 
A  Alternativkurs. Kurser märkta A och samma nummer kan, om nödvändigt, läggas mot varandra i schemat. 
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Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

43 3DR746 Medicinsk teknikMT 5 A2 (F) G2F T 
  Medical tehcnology    
 1FA347 Partikelfysik 5 A1 (F) A1N F 
  Elementary particle physics    
 1TG310 Fasta tillståndets fysik II 5 A2 (M) A1N F,T 
  Solid State Physics II    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

ES Kursen schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i energisystem. 
MT3DR746 ges i mån av resurser. 

44 1TE676 Kontinuummekanik 5 A1 A1N         F, T 
  Continuum Mechanics    
 1TE038 Vindkraft- teknik och system, del 2 (5) 10 ES (E) A1N T 
 1TE043 Vågkraft- teknik och system, del 2 (5) 10ES  (E) A1N T 
 1FA403 Energifysik II med kärnkraft 10  (E) A1N F 
  Energy Physics II with Nuclear Energy   
 1TE026 Hållfasthetsanalys med finita element  5 A2 (M, E) A1N T 
  Solid mechanics analysis with finite elements   
 1FA152 Dynamiska system och kaos 5 A1 (F) A1N F 
  Dynamical System and Chaos    
 1FA348 Acceleratorer och detektorer 5 A2 (F) A1F T, F 
  Accelerators and Detectors    
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ÅRSKURS 5T läsåret 2014/2015  
Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1TE046 Kraftelektronik 5 A1N T, fe 
  Power Electronics    
 1TE013 Materialanalys 10Q (M) A1N T, F, K 
  Materials analysis    
 1FA257 Klassisk elektrodynamik 10 (F) A1F F 
  Classical Electrodynamics    
 1FA466 Öppen fördjupningskurs i tillämpad fysik 5  A1F F, T 
  Advanced Course on Topics in Applied Physics   
      
52 1FA492 Projekt i tillämpad fysik 1 15 A1F T, F 
  Project in Applied Physics    
      
53-54 1TE864 Examensarbete i teknisk fysik 30 A2E T 
  Degree Project in Engineering Physics    
      
51-54  Entreprenörskolan i Uppsala2 60 A1F T, INT 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    

4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

1 Behörighet till projektkursen: 200 hp avklarade kurser inom F-programmet där de obligatoriska kurserna inom 
inriktningen (Tillämpad fysik) förutsätts vara godkända. Beroende på projekt kommer ytterligare kurser att krävas. 
Studenter rekommenderas att ha följt 20 hp kurser i sin fördjupningsprofil innan de påbörjar projektet. 
2 Ej platsgaranti.  
A Alternativkurs. Kurser märkta A och samma nummer kan, om nödvändigt, läggas mot varandra i schemat. 
Q Schemaläggs på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap 
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4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i 
Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets 
examinator.   

4.4 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 
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6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Preciserade krav för programmet 
För studenter som ersätter kurserna i åk 5 med studier inom Entreprenörskolan utgår kravet om 
obligatorisk projektkurs inom examenskravet. 

6.3 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen.  

7 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 
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8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student.  

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i teknisk 
fysik med materialvetenskap, 300 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 för att 
gälla fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall 
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap finnas inrättat vid Uppsala universitet 
fr.o.m. 2007-07-01.  De nya femåriga civilingenjörsprogrammen ersätter tidigare 4,5-åriga program 
enligt den högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter 
utgången av juni 2007.  
 
Engelsk översättning 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är 
Specialisation: Materials Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till 
teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att 
studenterna skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara 
kurser där specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella 
ämneskunskaper. Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i 
utbildningen på en väl avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området 
för utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3 Mål för civilingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Civilingenjörsexamen 
 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog 
med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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3.3 Lokala mål för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med 
materialvetenskap vid Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområde anges med förkortningarna D = datavetenskap, F = fysik, K = kemi, M = matematik, T 
= teknik samt  INT = Industriell teknik. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
 
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
  
I studieplanen används olika text för att markera kursernas betydelse: 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurserna genom att kursens kod och namn skrivs med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser – en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programs ansvarsområde.  

• Tillvalskurser – det finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade studiegången. 
Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad med vanlig 
text i kursnamnet. 

För kurser med få studenter (fem eller färre) kan kursansvarig lärare ändra kursens undervisnings-
former efter samråd med berörda studenter. 

Programmets syfte  
Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap är upplagd med 
en grund inom området teknisk fysik med specialisering mot materialvetenskap. Väsentligt 
fördjupade kunskaper nås inom materialvetenskap och sambanden mellan materials 
sammansättning, struktur och egenskaper. Därutöver erbjuder programmet gedigna 
grundkunskaper inom matematik och fysik och en god insikt i kemi, beräkningsvetenskap och 
hållfasthetslära. Programmet utbildar civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som krävs 
för att tillämpa kunskaper inom materialvetenskap för utveckling av nya material, ny teknik och 
nya typer av tekniska system. Viktiga delar är processteknologi, teknik för karakterisering och 
analys av material samt strategier för materialval. Speciell tyngd läggs därför på avancerad 
mikrostrukturteknik, yt- och tunnfilmsteknik, samt funktionella ytor för olika tillämpningar. 
Programmet ger goda förutsättningar för såväl en karriär inom materialrelaterade företag och 
organisationer som fortsatta studier inom forskarutbildning.  
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ÅRSKURS 1/YEAR 1, läsåret 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1TE610 O  Introduktion till materialvetenskap 5 G1N T 
  Introduction to materials engineering    
 1MA090 Algebra och geometri  5 G1N M 
  Algebra and Geometry    
 1MA013 Envariabelanalys, del 1  (5) G1F M 
  Single Variable Calculus    
      
12  1MA013 Envariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M 
  Single Variable Calculus    
 1FA105 Mekanik baskurs, del 1 (5) G1F F, T 
    Mechanics Basic Course    
 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5  G1F D, M, T 
  Scientific Computing I    
 1TN000 Studieteknik 1 G1N övr 
  Study experience    
      
13  1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs  5 G1F M 
  Several Variable Calculus, limited version    
 1FA105 Mekanik baskurs, del 2 (5) 10 G1F F, T 
 1FA513 Mätteknik 5 G1F F, T 
  Measuring techniques    
      
14 1KB201 Grundläggande materialkemi 5 G1F K, T 
  Basic Materials Chemistry    
 1FA514 Elektromagnetism I 5 G1F F, T 
  Electromagnetism I    
 1FA102 Mekanik II 5 G1F F, T 
  Mechanics II    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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ÅRSKURS 2, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, lå 
2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21  1MA024 Linjär algebra II 5 G1F M 
  Linear Algebra II    
 1TE635 Hållfasthetslära 10 G1F T 
  Solid Mechanics    
      
22 1FA103 Mekanik III 5 G1F F, T 
  Mechanics III    
 1MA034 Transformmetoder 5 G1F M 
  Transform Methods    
 1TE642 Praktisk prototypframtagning 5 G1F T 
  Prototype Construction    
 1MA032 Ordinära differentialekvationer I 5 G1F M 
  Ordinary Differential Equations I    
      
23 1FA121 Fysikens matematiska metoder 5 G1F F 
  Mathematical Methods of Physics    
 1TD395 Beräkningsvetenskap II 5 G1F D, T 
  Scientific Computing II    
 1FA522 Vågor och optik 5 G2F F 
  Waves and Optics    
      
24 1KB300 Kemisk termodynamik 5 G1F K, T 
  Chemical Thermodynamics    

 1MS005 Sannolikhet och statistik 5 G1F M 
  Probability and Statistics    
 1KB501 Kvantmekanik och kemisk bindning I 5 G1F K, T 
  Quantum Mechanics and Chemical Bonding I    

      

 
 

1   Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK. 

O    Kurs som är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet. 
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ÅRSKURS 3, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, lå 
2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1KB209 Fasta tillståndets kemi 5 G1F K, T 
  Solid State Chemistry    
 1KB502 Kvantmekanik och kemisk bindning II 5 G1F K 
  Quantum Mechanics and Chemical Bonding II   
 1KB210 Materialkemi (5) G2F K, T 
  Materials Chemistry    
      
32 1TG300 Fasta tillståndets fysik I  5 G2F F, T 
  Solid state physics II    
 1KB210 Materialkemi (5)10 G2F K, T 
  Materials Chemistry    
 1TE626 Elektromagnetism II 5 G1F T, F 
  Electromagnetism II    
      
33 1TM663 Material i tekniska system 10 G2F T, K 
  Materials in Engineering Systems    
 1TG310 Fasta tillståndets fysik II 5 A1N F, T 
  Solid state physics II    
      
34 1TM000 Självständigt arbete i teknisk fysik med 

materialvetenskap 
15 G2E T 

  Independent Project in Materials Engineering    
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ÅRSKURS 4, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, lå 
2014/2015 
Period Kurskod O Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

41 1TE013 Materialanalys 10 A1N F, K, T 
  Materials analysis    
 1KB260 Ytors fysik och kemi 5 A1N F, K, T 
  Physics and chemistry of surfaces    
      
42 1KB261 Materialtillverkning I 5 A1F K, T 
  Materials and manufacturing processes    
 1TE015 Mikro- och nanoteknik I 5 A1N T 
  Micro- and nanotechnology I    
 1TE016 Tunnfilmsteknik I 5 A1N F, K, T 
  Thin film technology I    
      
43 1KB262 Materialtillverkning II 5 A1F K, T 
  Materials and manufacturing processes II    
 1TE018 Mikro- och nanoteknik II 5 A1F T 
  Micro- and nanotechnology II    
 1TE019 Tunnfilmsteknik II 5 A1F F, K, T 
  Thin film technology I     
 1KB263 Biomaterial I 5 A1N K, T 
  Biomaterials I    
 1TE021 Funktionella material I 5 A1N F, T 
  Functional materials I    
 1TE022 Tribomaterial 5 A1N T 
  Tribomaterials    
 1KB204 Elektrokemi 5 G2F K, T 
  Electrochemistry    
      

44 1TE023 Funktionella material II 5 A1N F, T 
  Functional materials II    
 1KB264 Biomaterial II 5 A1F K, T 
  Biomaterials II    
 1TE024 Material i energisystem I 5 A1N F, K, T 
  Materials in energy systems I    
 1TE026 Hållfasthetsanalys med finita element 5 A1N T 
  Solid mechanics analysis with finite elements    
 1KB207 Polymera material 5 G2F K, T 
  Polymer materials    
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ÅRSKURS 5, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, lå 
2014/2015 
Period Kurskod O Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

51 1KB268 Material för hållbar utveckling (5) A1N K, T 
  Materials and Sustainable Development    
 1TE069 Funktionella material III 5 A1F T 
  Functional Materials III    
 1KB269 Kemisk energilagring 5 A1N K, T 
  Chemical Energy Storage    
 1TE071 Material i energisystem II 5 A1F F, K, T 
  Materials in Energy Systems II    
 1TE070 Materialekonomi/uppskalning 5 A1N T 
  Upscaling and Materials Economy    
 1TE074 Avancerad materialanalys 5 A1F F, K, T 
  Advanced Materials Analysis 

 
   

52 1KB268 Material för hållbar utveckling (5)10 A1N K, T 
  Materials and Sustainable Development    
 1TE072 Projektkurs i mikro/nanoteknik 10 A1F T 
  Project Course in Micro- and 

Nanotechnology 
   

 1KB360 Molekylära material 10 A1N K, T 
  Molecular Materials    
 1TE073 Ytbeläggningar för energitillämpningar 10 A1F T 
  Surface Coatings for Energy Applications 

 
   

53-54 1TE860 Examensarbete i teknisk fysik med 
materialvetenskap 

30 A2E T 

  Degree Project in Materials Engineering    
51-54  Entreprenörsskolan i Uppsala1 60 A1F T, INT 2 
  School of Entrepreneurship in Uppsala    
 
Tillvalskurser lå 2014/2015 
Period Kurskod O Kursens benämning Hp Nivå/ Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

1, 3 1TD433 Programmeringsteknik I 5 G1N D, T 
  Computer Programming I    
2 1TD396 Datoriserad bildanalys I 5 A1N D, T 
  Computer Assisted Image Analysis I    
 1TE703 Forskningspraktik i materialvetenskap 5 A1N T 
  Research Training in Materials Science    

1  Ej platsgaranti.  
2  INT står för huvudområdet Industriell teknik. 
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot 
teknik- och affärsutveckling. Entreprenörskolan ingår formellt som en profil inom masterprogrammet i 
industriell ledning och innovation men alla studenter måste söka i konkurrens med studenter från andra 
program. Kurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling kan inte medräknas 
inom examenskravet för civilingenjörsexamen för de studenter som läser Entreprenörskolan i 
Uppsala. Examensarbetet görs inom civilingenjörsprogrammet och ska godkännas av programmets 
examinator.  

4.4 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska 
yrkesprogram vid Uppsala universitet och identiska kursplaner används för samtliga 
civilingenjörsprogram. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet 
för högskolestudier (högskoleförordningen: www.uk-ambetet.se) samt Ma E, Fy B och Ke A 
(områdesbehörighet 9) alternativt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).  
Från och med hösten 2010 räknas distanskursen Förberedande kurs i matematik II som motsvarande 
Ma E.  
Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från 
annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt 
om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 
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5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande ska kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del sker både till 
vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 

kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• För att antas till fjärde året gäller att studenten ska ha klarat minst 120 hp i kurser av relevans för 

utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 

nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 

studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6 Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

6.2 Preciserade krav för programmet 
Av de icke obligatoriska kurserna i åk 4-5 är det, inom examenskravet, obligatoriskt att vara godkänd 
på minst 40 hp.  För studenter som ersätter kurserna i åk 5 med studier inom Entreprenörskolan utgår 
kravet om obligatoriska kurser inom åk 5, förutom examensarbete, inom examenskravet. 

6.3 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för varje examen.  

7 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen. Angående tentamensanmälan 
http://www.studentportalen.uu.se (gäller ej tentor vid andra universitet). 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 
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7.1 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
civilingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurser  
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av 
programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Beslut om 
tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Examensenheten. 
Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar inlämnas på Studentservice Ångström. 
Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till 
svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare 
genom kontakt med berörd programansvarig. Denna beredning kan leda till att studierna skall 
betraktas som införande av kurs i teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk 
kurs inom program. Blanketter för ansökan hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på http://www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs  
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
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För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets 
studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
 
 
 
 
 
 
 

138 
 



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRS-
PROGRAMMEN 300 hp, läsåret 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
 

 
 

Utbildningsplaner för 
högskoleingenjörs-

programmen                     
180 högskolepoäng 
Uppsala universitet 

 

2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsplanerna är fastställda av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden  
2014-05-13 

  

139 
 



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRS-
PROGRAMMET I BYGGTEKNIK, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
 

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i 
byggteknik, 180 hp, 2014/2015 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammen 
Enligt beslut 1991-04-22 av konsistoriet vid Uppsala universitet skall försöksverksamhet med 
byggnadsingenjörslinjen bedrivas vid Uppsala universitet fr.o.m. 1992-07-01. Enligt beslut av 
konsistoriet 1995-08-30 skall övergång till treåriga ingenjörsprogram, med möjlighet till avgång efter 
80 poäng, ske med början ht 1996.  
 
Efter beslut 1996-10-115 ändras benämningen på programmet till högskoleingenjörsprogrammet i 
byggteknik, 80/120 poäng för att anpassas till nationell samordning av beteckningar på 
ingenjörsutbildningar.  
 
Vid övergången till ny högskoleförordning 2007-07-01 fortsatte de treåriga programmen och 
konverterades till 180 högskolepoäng. 
 
Högskoleingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in 
Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är: 
Specialisation: Construction Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik är ett sammanhållet 3-årigt yrkesprogram på grundnivå. 
Programmet innehåller en stor andel obligatoriska kurser. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen 
genom en lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap. Under det sista året ökar 
andelen valbara kurser i form av rekommenderade studiegångar som ger möjlighet till en 
specialisering. Det finns möjlighet att byta ut någon/några av de inom programmet valbara kurserna 
mot antingen kurser från annat civil- eller högskoleingenjörsprogram för att bredda profilen eller att 
välja icke-tekniska kurser (se 7.2). Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
 
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 
Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl 
avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  

3. Mål för högskoleingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 

5 PM från Studentavdelningen, Uppsala universitet. 
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lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
 

3.2 Högskoleförordningen 
Högskoleingenjörsexamen 
 
Omfattning 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som högskoleingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt 
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och 
naturvetenskap. 
 
Färdighet och förmåga 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga 
och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
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Övrigt 
För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

3.3 Lokala mål för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområden förkortas som B = biologi, D = datavetenskap, F = fysik,  
G = geovetenskap, K = kemi, M = matematik, T = teknik, INT = industriell teknik, S= 
samhällsvetenskapligt ämne och  
H= humanistiskt ämne. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till 
examenskrav. Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen 
 
I studieplanerna används olika text för att markera kursernas betydelse:  
 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurser som ingår i programmen genom att kursens kod och namn skrivs 
 med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser - en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programråds ansvarsområde.  

• Tillvalskurser. Inom vissa program finns ett antal kurser som erbjuds utöver den 
rekommenderade studiegången. Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut.  

Programmets syfte  
Programmet är utformat så att teknologen kan tillägna sig ett ingenjörsmässigt arbetssätt inom 
byggsektorn. Utbildningen omfattar en bred kunskapsbas inom byggsektorns olika områden. Under 
utbildningen behandlas byggnaders och anläggningars hela livscykel, från projektering till rivning och 
återanvändning.  
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ÅRSKURS 1, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 180 hp, läsåret 2014/2015 

Period Kurskod O Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup     Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1MA008 Algebra och vektorgeometri 5 G1N M 
  Algebra and Vector Geometry    
 1TE407 Byggteknik I, del 1 (5) G1N T 
  Construction Engineering    
 1TE420 Rit- och CAD-teknik I 5 G1N T 
  Drawing and CAD Design I    
 1TN000 Studieteknik 1 G1N  
  Study experience    
      
12 1MA018 Funktionslära för ingenjörer 10 G1F M 
  Calculus for Engineers    
 1TE407 Byggteknik I, del 2 (5)10 G1N T 
  Drawing and CAD Design I    
      
13 1TE601 Byggnadsmekanik, del 1 (5) G1F T 
  Structural Mechanics    
 1TE408 Byggteknik II 5 G1F T 
  Building Physics II    
 1TE417 Hydraulik för byggare 5 G1F T 
  Hydraulics for construction engineering    
      
14 1TE601 Byggnadsmekanik, del 2 (5) 10 G1F T  
  Structural Mechanics    
 1TE413 Fältmätning 5 G1F T 
  Geodetical Surveying    
 1TE404 Byggprocessen 5 G1F T 
  The Construction Process    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
O Alla kurser i fet stil är obligatoriska. Övriga kurser valbara. 
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ÅRSKURS 2, läsåret 2014/2015 

Period KurskodO  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1TE423 Träbyggnad 5 G1F T 
  Timber Construction    

 1TE409 Byggteknik III 5 G1F T 

  Building Physics III    

 1TE421 Rit- och CAD-teknik II 5 G1F T 
  Drawing and CAD Design II    
      

22 1TE401 Betongbyggnad I 5 G1F T 
  Structural Concrete Design I    
 1TE400 Bebyggelseplanering och byggnads-

utformning, del 1 
(5) G1F T 

  Urban Planning and Design of Buildings    

 2FE025          Företagsekonomi, baskurs A/B 5 G1N fek 
  Business studies, Basic Course A/B    
      

23 1TE422      Stålbyggnad 5 G1F T 
  Structural Steel Design    
 1MS008         Statistik för ingenjörer 5 G1F M 
  Statistics for Engineers    
 1TE400        Bebyggelseplanering och 

byggnadsutformning, del 2 
(5) 10 G1F T 

  Urban Planning and Design of Buildings    
      
24 1TE418            Installationsteknik 5 G1F T 
  Building Services Engineering    

 1TE415            Geoteknik 5 G2F T 
  Soil Mechanics    

 1TE410 Byggteknik och hållbart byggande  5 G2F T 
  Sustainable Building and Construction    

 

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på  
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
O Alla kurser i fet stil är obligatoriska.  Övriga kurser valbara. 
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ÅRSKURS 3, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, läsåret 2014/2015
  

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1TE427 Praktiskt ledarskap i byggprocessen 
Leadership in the Building Process 

5 G2F T 

 1TE414 Geodetisk mätteknik a 5 G2F T 
  Geodesic Measurement Technology    
 1TE402 Betongbyggnad II 5 G2F T 
  Structural Concrete Design II    
 1TE036 Energieffektiva byggnader och 

byggnadskomponenter, del 1 
(5)   G2F T 

  Energy Efficient Buildings and Buildning Components  
      
32 1TE416 Grundläggningsteknik 5 G2F T 
  Foundation Engineering    
 1TE426 Datorstödd byggprojektering och samordning, 

del 1  
(5) G2F T 

  Computer Aided Design and Project 
Coordination 

   

 1TE036 Energieffektiva byggnader och  
byggnadskomponenter , del 2 

(5)10  G2F T 

  Energy Efficient Buildings and Buildning 
Components 

   

 1TE424 Vattenbyggnad a 5 G1F T 
  Civil and Public Utilities Engineering    
 1TE403 Byggkonstruktion k 5 G2F T 
  Structural Mechanics and Design    
      
33 1TE419 Projektkurs i byggkonstruktion k 10 G2F T 
  Structural Design: Project    
 1TE406 Byggstyrning och entreprenadjuridik p 10 G2F T 
  Construction Management and Bidding and 

Contract Laws 
   

 1TE425 Vägbyggnad a 5 G2F T 
  Road Design    
 1TE426 Datorstödd byggprojektering och samordning, 

del 2 
(5)10 G2F T 

  Computer Aided Design and Project 
Coordination 

   

      
34 1TE412 Examensarbete i byggteknik 15 G2E T 
  Degree Project, Construction Engineering    

 
 

 

k kursen passar för en studieinriktning mot konstruktion 
a kursen passar för en studieinriktning mot anläggning 
p kursen passar för en studieinriktning mot produktion 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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Tillvalskurser   

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

1 eller 4 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs 5  G1F M 

2 eller 4 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5  G1F D, M, T 
 1 kväll 
 3 kväll 

  5EN360  Engelska för studenter inom teknisk- 
naturvetenskaplig fakultet 

 7,5   G1F   engelska 

 1 kväll   5FR027  Franska för naturvetare och teknologer  7,5   G1F   franska 
 3   1TE687  Ingenjörsetik   5   G1N  
 3   1TE000 Teknikbaserat entreprenörskap 5 G1F T 
 1,3   1TD433 Programmeringsteknik I 5 G1N D,T 
 

4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande 
behörighet för högskolestudier samt Ma D, Fy B och Ke A (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 
1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan 
uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk 
skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande skall kontakta studievägledaren som också 
tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del 
sker både till vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program 
inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
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• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 
utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 
nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 
studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6  Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 

6.1.1 För studenter som antas till program från Ht 2007: 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 180 högskolepoäng  
- varav minst 150 högskolepoäng och alla obligatoriska kurser inom högskoleingenjörsprogrammets 
studieplan.  
- minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet teknik varav ett examensarbete om minst 15 
högskolepoäng  
 
För högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik krävs samtliga kurser, 60 högskolepoäng, utöver 
fullgjorda två år enligt den studieplan som studenten tidigare följt inom ett högskoleingenjörsprogram 
med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.  

6.1.2 För studenter som är antagna till program före 1 juli 2007: 
Högskoleingenjörsexamen 120 poäng uppnås efter att ha fullgjort kursfordringar om sammanlagt 
minst 120 poäng varav minst 100 poäng och alla obligatoriska kurser inom något av 
högskoleingenjörsprogrammen. Inom huvudämnet teknik krävs minst 60 poäng varav ett 
examensarbete om minst 10 poäng. Examensarbetet skall utföras lägst på C-nivå3. 
 
Högskoleingenjörsexamen 80 poäng uppnås efter att ha fullgjort kursfordringar om sammanlagt minst 
80 poäng, inklusive examensarbete, inom något högskoleingenjörsprogram. 
 
Studenter som antagits till studier enligt den gamla förordningen har rätt att avlägga examen enligt 
denna förordning fram till 30 juni år 2015. 

6.1.3 Övergångsregler 
Vid övergång till ny högskoleförordning 2007-07-01 fortsätter de treåriga programmen och 
konverteras till 180 högskolepoäng. Studenter som antagits till studier enligt den gamla förordningen 
har rätt att avlägga examen enligt denna förordning fram till 30 juni år 2015. 

6.2 Möjlighet att utfärda mer än en högskoleingenjörsexamen  
Två eller flera högskoleingenjörsexamina kan utfärdas om examenskraven är uppfyllda och ett separat 
examensarbete utförts för var och en av de båda examina eller att ingående kurser skiljer sig med 
minst 60 högskolepoäng programkurser.  

147 
 

http://www.teknat.uu.se/student/


UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRS-
PROGRAMMET I BYGGTEKNIK, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
 
7 Betyg och examination  

7.1 Rättning av prov 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.2 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
högskoleingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurs 
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt till att tillgodoräkna sig viss utbildning 
inom eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning 
fattas av programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden.  
Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av 
Examensenheten inom Studentavdelningen. Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar 
inlämnas på Studentservice Ångström. Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av 
studiernas äkthet samt översättning till svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets 
studievägledare som bereder ärendet vidare genom kontakt med berörd programansvarig. Riktlinjer för 
tillgodoräknanden är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och finns 
tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. Blankett finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs 
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 
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9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i 
elektroteknik vid Uppsala universitet, 180 hp, 
2014/2015 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammen 
Enligt beslut 1990-03-13 av konsistoriet vid Uppsala universitet skall försöksverksamhet med 
elektroingenjörslinjen bedrivas fr.o.m. 1990-07-01. Enligt beslut av konsistoriet 1995-08-30 skall 
övergång till treåriga ingenjörsprogram, med möjlighet till avgång efter 80 poäng, ske med början ht 
1996.  
 
Efter beslut 1996-10-116 ändras benämningen på programmet till högskoleingenjörsprogrammet i 
elektroteknik inriktning mot systemteknik, 80/120 poäng för att anpassas till nationell samordning av 
beteckningar på ingenjörsutbildningar.  
 
Vid övergången till ny högskoleförordning 2007-07-01 fortsatte de treåriga programmen och 
konverterades till 180 högskolepoäng. 
 
Högskoleingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in 
Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är: 
Specialisation: Electrical Engineering 

2 Beskrivning av utbildningarna 

2.1 Upplägg, allmänt 
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik är ett sammanhållet 3-årigt yrkesprogram på grundnivå. 
Programmet innehåller en stor andel obligatoriska kurser. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen 
genom en lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap. Under det sista året ökar 
andelen valbara kurser i form av rekommenderade studiegångar som ger möjlighet till en 
specialisering. Det finns möjlighet att byta ut någon/några av de inom programmet valbara kurserna 
mot antingen kurser från annat civil- eller högskoleingenjörsprogram för att bredda profilen eller att 
välja icke-tekniska kurser (se 7.2). Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
 
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 
Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl 
avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  

6 PM från Studentavdelningen, Uppsala universitet. 
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3. Mål för högskoleingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
 
Högskoleingenjörsexamen 
 
Omfattning 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som högskoleingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt 
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och 
naturvetenskap. 
 
Färdighet och förmåga 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga 
och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
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Självständigt arbete (examensarbete) 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

3.3 Lokala mål för högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområden förkortas som B = biologi, D = datavetenskap, F = fysik,  
G = geovetenskap, K = kemi, M = matematik, T = teknik, INT = industriell teknik, S= 
samhällsvetenskapligt ämne och  
H= humanistiskt ämne. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till 
examenskrav. Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen 
 
I studieplanerna används olika text för att markera kursernas betydelse:  
 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurser som ingår i programmen genom att kursens kod och namn skrivs 
 med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser - en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programråds ansvarsområde.  

• Tillvalskurser. Inom vissa program finns ett antal kurser som erbjuds utöver den 
rekommenderade studiegången. Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut.  
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Programmets syfte  
Utbildningen inom högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik är utformad för att teknologen 
skall tillägna sig ett ingenjörsmässigt arbetssätt och erhålla en bred kompetens inom det 
elektrotekniska området. Detta innefattar grundläggande kunskaper i elektromagnetism, 
kretsteori och elektronik, elkraftteknik, programmering, mät- och styrsystem, samt förmåga att 
tillämpa dessa på verkliga problem. Vidare tränas teknologen i att utnyttja datorbaserade 
verktyg vid konstruktion och utveckling av system, genomföra mätningar, verifiera 
konstruktioner och värdera mätresultat. Programmet är även utformat för att förbereda för 
studier på masternivå samt ge kännedom om aktuell forskning och utveckling inom området.  

ÅRSKURS 1, högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 180 hp, lå 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 
11 1TE705O Introduktion till elektroteknik 5 G1N T 
  Introduction to Electrical Engineering    
 1TE704 Elektroteknikens grunder I:  

Komponenter och kretsar 
5 G1N T 

  Basics of Electrical Engineering I:  
Components and Circuits 

   

  1MA008 Algebra och vektorgeometri 5 G1N M  
  Algebra and Vector geometry    
      
12  1MA013  

 
1TE667 

Envariabelanalys, del 1 
Single Variable Calculus 
Elektroteknikens grunder II:  
Kretsteori 

(5) 
 
5 
 

G1F 
 
G1F 
 

M 
 
T 

  
 

Basics of Electrical Engineering II: 
Electric Circuit Theory 

  
 

   

1TE668 Projektarbete i elektroteknik 
Project work in Electrical Engineering 

(5) G1F T 

 1TN000 Studieteknik 1 G1N  
  Study experience    
      
13 1TE668 Projektarbete i elektroteknik (10)15 G1F T 
  Project work in Electrical Engineering    
 1MA013 Envariabelanalys, del 2 

Single Variable Calculus 
(5)10 G1F M 

      
14 
 

1TE669 Elektroteknikens grunder III:  
Fältteori 

10 G1F T  

    Electric and Magnetic Fields    
   1FA518 Mekanik HI 5 G1F F, T   
    Mechanics HI    

  
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på  
 slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK . 
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ÅRSKURS 2, högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 180 hp, lå 2014/2015 

Period Kursens kod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1TE646 Elektronik, del 1 (10) G1F T  
  Electronics    
 1MA034 Transformmetoder 5 G1F M  
  Transform Methods     
      
22 1TE646 Elektronik, del 2 (10) 20 G1F T  
  Electronics    
 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5 G1F D, M, T 
  Scientific Computing I    

      
23 1TE655 Elkraftteknik 5 G2F T  
  Power Systems Engineering    
 1TE670 Roterande elektriska maskiner 5 G2F T 
  Rotating Electrical Machines    
 1MS008 Statistik för ingenjörer 5 G1F M  
  Statistics for Engineers    
      

24 1TE671 Elektriska transmissionssystem 10 G2F T  
  Electrical Power Transmission Systems  
 1TE649 CAD med FEM 5 G1F T 
  CAD with FEM    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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ÅRSKURS 3, högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 180 hp, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1TE672 Mät- och styrsystem, del 1 (5) G2F T 
  Measurement and Control Systems    
 1TD433 Programmeringsteknik I 5 G1N T, D 
  Computer Programming I    
 1TE061 Industriell projektledning 5 G1F T, INT 
  Industrial Project Management 

 
   

32 1TE672 Mät- och styrsystem, del 2 (10) G2F T 
  Measurements and Control Systems    
 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B 5 G1N fek 
  Business studies, Basic course A/B 

 
   

33 1TE672 Mät- och styrsystem, del 3 (5) 20 G2F T 
  Measurements and Control Systems    
 1TE063 Kundfokuserad produktutveckling 5 A1N T 
  Customer focused product development.    
 5EN361 Engelska för ingenjörer 5 G1F engelska 
  English for Students at the Fac. of Science and Technology  
 1FA326 Digital elektronikkonstruktion med VHDL 10 A1N T, IS 
  Digital electronics design with VHDL    
 1TE615 Projektarbete i elektricitetslära 5 A1N T 
  Project work in Science of Electricity    
 1TE616 Projektarbete i elektricitetslära 10 A1N T 
  Project work in Science of Electricity 

 
   

34 1TE660 Examensarbete i elektroteknik 15 G2E T 
  Degree Project, Electrical Engineering    

 
Anm. Samtliga valbara kurser i årskurs 3 sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför  
plats inte kan garanteras på förstahandsval.  
 
Student som vill läsa vidare till civilingenjör i elektroteknik skall även läsa 1FA522 Vågor och optik, 
1MA016 Flervariabelanalys (10 hp) och 1MA024 Linjär algebra II (förutom alla obligatoriska kurser i 
årskurs 1 och 2). Ytterligare kurser som kan läsas i årskurs 3 krävs för civilingenjörsexamen i 
elektroteknik. Kontakta vid behov studievägledaren för mer information.  
1TE660 Examensarbete i elektroteknik krävs för att ta ut även en högskoleingenjörsexamen i 
elektroteknik.

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande 
behörighet för högskolestudier samt Ma D, Fy B och Ke A (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 
1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan 
uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk 
skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande skall kontakta studievägledaren som också 
tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del 
sker både till vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program 
inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 
utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 
nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 
studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 
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6  Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 

6.1.1 För studenter som antas till program från Ht 2007: 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng  
- varav minst 150 högskolepoäng och alla obligatoriska kurser inom högskoleingenjörsprogrammets 
studieplan.  
- minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet teknik varav ett examensarbete om minst 15 
högskolepoäng  
 
För högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik krävs samtliga kurser, 60 högskolepoäng, utöver 
fullgjorda två år enligt den studieplan som studenten tidigare följt inom ett högskoleingenjörsprogram 
med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.  

6.1.2 För studenter som är antagna till program före 1 juli 2007: 
Högskoleingenjörsexamen 120 poäng uppnås efter att ha fullgjort kursfordringar om sammanlagt 
minst 120 poäng varav minst 100 poäng och alla obligatoriska kurser inom något av 
högskoleingenjörsprogrammen. Inom huvudämnet teknik krävs minst 60 poäng varav ett 
examensarbete om minst 10 poäng. Examensarbetet skall utföras lägst på C-nivå3. 
 
Högskoleingenjörsexamen 80 poäng uppnås efter att ha fullgjort kursfordringar om sammanlagt minst 
80 poäng, inklusive examensarbete, inom något högskoleingenjörsprogram. 
 
Studenter som antagits till studier enligt den gamla förordningen har rätt att avlägga examen enligt 
denna förordning fram till 30 juni år 2015. 

6.1.3 Övergångsregler 
Vid övergång till ny högskoleförordning 2007-07-01 fortsätter de treåriga programmen och 
konverteras till 180 högskolepoäng. Studenter som antagits till studier enligt den gamla förordningen 
har rätt att avlägga examen enligt denna förordning fram till 30 juni år 2015. 

6.2 Möjlighet att utfärda mer än en högskoleingenjörsexamen  
Två eller flera högskoleingenjörsexamina kan utfärdas om examenskraven är uppfyllda och ett separat 
examensarbete utförts för var och en av de båda examina eller att ingående kurser skiljer sig med 
minst 60 högskolepoäng programkurser.  

7 Betyg och examination  

7.1 Rättning av prov 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

6.2 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
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För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
högskoleingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurs 
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt till att tillgodoräkna sig viss utbildning 
inom eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning 
fattas av programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden.  
Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av 
Examensenheten inom Studentavdelningen. Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar 
inlämnas på Studentservice Ångström. Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av 
studiernas äkthet samt översättning till svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets 
studievägledare som bereder ärendet vidare genom kontakt med berörd programansvarig. Riktlinjer för 
tillgodoräknanden är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och finns 
tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. Blankett finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs 
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
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10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i 
kärnkraftteknik, 180 hp, 2014/2015 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik finns inrättat vid universitetet med start hösten 2010 
enligt beslut 2 juni 2009 (UFV 2009/647). 
 
Högskoleingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in 
Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är: 
Specialisation: Nuclear Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik är ett ettårigt program som bygger på två års studier 
inom något annat högskoleingenjörsprogram i elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande. 
Yrkesrollen kvalitetssäkras med obligatoriska kurser som i studieplanen markeras med fet stil. 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
 
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmet innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 
Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl 
avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  

3. Mål för högskoleingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
 
Högskoleingenjörsexamen 
 
Omfattning 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som högskoleingenjör. 
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Kunskap och förståelse 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt 
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och 
naturvetenskap. 
 
Färdighet och förmåga 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga 
och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

3.3 Lokala mål för högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområden förkortas som F = fysik och T = teknik. 
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Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till 
examenskrav. Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 

Programmets syfte  
Utbildningen inom högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik är utformad så att en student 
med kunskaper motsvarande två års studier på ett svenskt högskoleingenjörsprogram med inriktning 
mot maskin- eller elektroteknik ska kunna tillägna sig ett ingenjörsmässigt arbetssätt inom det 
kärntekniska området och vara väl förberedda för en yrkeskarriär inom svensk kärnkraftindustri, i 
första hand för arbetsuppgifter som driftingenjörer, underhållsingenjörer, konstruktörer och ingenjörer  
som arbetar med teknisk utveckling.  

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik 60 hp, lå 2014/2015  
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1FA42O Introduktion till kärnkraft 2 5 G2F T, F 
  Introduction to nuclear engineering    
  1FA421 Reaktorfysik  5 G2F F 
  Reactor physics    
 1FA422 Nukleär termohydraulik och 

ångturbinteknik 
5 G2F T, F 

  Nuclear thermal hydraulics and steam turbine technology  
      
12 1FA423 Lättvattenreaktorteknik 5 G2F T 
  Light water reactor technology    
  1FA424 Kemi, material och bränsle för  

reaktortillämpningar  
5 G2F T, F 

  Chemistry, materials and fuels for reactor 
applications 

   

 1FA426 Kärnkraftsäkerhet  5 G2F T 
  Nuclear power safety    
      
13 1TE655 Elkraftteknik 5 G2F T 
  Power Engineering    
 1FA427 Kärnkraftdrift  5 G2F T 
  Nuclear power operation    
 1FA428 Framtida nukleära energisystem 5 G2F T, F 
   Future nuclear energy systems    
      
14 1FA499 Examensarbete i kärnkraftteknik 15 G2E T 
  Degree project in nuclear power technology    

1Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd  
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
2Kursen består av olika delkurser som är anpassade för att komplettera kunskaper som kan saknas beroende på om 
studenternas bakgrund är elektro- eller maskinteknik. 
OAlla kurser i fet stil är obligatoriska. 
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande 
behörighet för högskolestudier samt Ma D, Fy B och Ke A (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 
1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan 
uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk 
skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 
 
För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik, 60 hp, gäller grundläggande 
behörighet för högskolestudier samt därutöver 110 hp godkända kurser inom ett 
högskoleingenjörsprogram med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.  
Svenskspråkiga studenter med medborgarskap i länder som inte har undertecknat Icke 
spridningsavtalet kommer att få problem både att genomföra programmet och med framtida 
anställning inom kärnkraftindustrin i Sverige. Sådana studenter kommer att erbjudas utbildning i 
särskild ordning. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande skall kontakta studievägledaren som också 
tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Om den som antas till 
senare del är registrerad på ett annat program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras 
studieavbrott på detta program. 
 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten, förutom behörigheten till 
programmet, ha klarat minst 20 hp kurser av relevans för utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 
nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 
studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 
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6  Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 180 högskolepoäng  
- varav minst 150 högskolepoäng och alla obligatoriska kurser inom högskoleingenjörsprogrammets 
studieplan.  
- minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet teknik varav ett examensarbete om minst 15 
högskolepoäng  
 
För högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik krävs samtliga kurser, 60 högskolepoäng, utöver 
fullgjorda två år enligt den studieplan som studenten tidigare följt inom ett högskoleingenjörsprogram 
med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.  

6.2 Möjlighet att utfärda mer än en högskoleingenjörsexamen  
Två eller flera högskoleingenjörsexamina kan utfärdas om examenskraven är uppfyllda och ett separat 
examensarbete utförts för var och en av de båda examina eller att ingående kurser skiljer sig med 
minst 60 högskolepoäng programkurser.  

7 Betyg och examination  

7.1 Rättning av prov 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ” Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.2 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande av kurser i högskoleingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurs 
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt till att tillgodoräkna sig viss utbildning 
inom eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och 
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färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning 
fattas av programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden.  
Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av 
Examensenheten inom Studentavdelningen. Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar 
inlämnas på Studentservice Ångström. Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av 
studiernas äkthet samt översättning till svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets 
studievägledare som bereder ärendet vidare genom kontakt med berörd programansvarig. Riktlinjer för 
tillgodoräknanden är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och finns 
tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. Blankett finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs 
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i 
kvalitetsutveckling och ledarskap vid Uppsala 
universitet, 180 hp, 2014/2015 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammen 
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap ska finnas inrättat vid universitetet 
med start hösten 2014 enligt beslut 28 maj 2013 (UFV 2013/886). 
Högskoleingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in 
Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är: 
Specialisation: Quality Engineering and Management 

2 Beskrivning av utbildningarna 

2.1 Programmets syfte  
Högskoleingenjörsprogrammet i Kvalitetsutveckling och ledarskap är utformat för att utbilda 
högskoleingenjörer med de kunskaper och ingenjörsmässiga färdigheter och förhållningssätt som 
krävs för en framgångsrik karriär inom det Industriell tekniska området. Programmet ger en bred 
kompetens inom kvalitetsteknik, kvalitetsutveckling, ledarskap, projektledning, kommunikation, 
marknadsföring, grundläggande kunskaper i matematiska metoder i kvalitetsteknik samt fördjupande 
kunskaper och färdigheter inom produktionsledning, processledning, Change management, 
produktutveckling och industriellt service management. Genom hela utbildningen tränas ingenjören att 
tillämpa både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter på verkliga problem samt till att använda 
datorbaserade verktyg för problemlösning. 

2.2 Upplägg, allmänt 
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap är ett sammanhållet 3-årigt 
yrkesprogram på grundnivå. Programmet innehåller en stor andel obligatoriska kurser. Anledningen är 
att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en lämplig grund inom traditionella ämnen och 
ingenjörsvetenskap.  
Det finns möjlighet att byta ut någon/några av de inom programmet valbara kurserna mot antingen 
kurser från annat civil- eller högskoleingenjörsprogram för att bredda profilen eller att välja icke-
tekniska kurser (se 7.2). Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.3 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 
Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl 
avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  

3. Mål för högskoleingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
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avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
Högskoleingenjörsexamen 
 
Omfattning 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som högskoleingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt 
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och 
naturvetenskap. 
 
Färdighet och förmåga 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga 
och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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3.3 Lokala mål för högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling 
och ledarskap vid Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Huvudområden förkortas som M = matematik, T = teknik, INT = industriell teknik.  
 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till 
examenskrav. Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
I studieplanerna används olika text för att markera kursernas betydelse:  
 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurser som ingår i programmen genom att kursens kod och namn skrivs 
 med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser - en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programråds ansvarsområde.  
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ÅRSKURS 1, högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap 180 
hp, lå 2014/15 

Period 
Period 

Kurskod  
Code 

Kursens benämning 
Course name 

Hp1 
Credits 

Nivå / Djup 
Level 

Huvudområde 
Subject 

11 
 

1TG238 Introduktion till kvalitetsteknik för  
ingenjörer 
Introduction to Quality Technology for 
Engineers 

5 G1N T 

 
 

1TG233 
 

Grundkurs i industriell ekonomi 
Industrial management 

(5) 
 

G1N INT 

 1TG230 Projekt och ledning 
Projects and leadership 

(5) G1N INT 

      

12 1TG232 
 

Kvalitetsutveckling 
Quality development 

5 G1N INT 

 1TG230 Projekt och ledning 
Projects and leadership 

5 (10) G1N INT 

 1TG233 
 

Grundkurs i industriell ekonomi 
Industrial management 

5 (10) G1N INT 

      

13 1TG240 Hållbar utveckling, CSR och  
Livscykelanalys 
Sustainable development, CSR 
and life cycle analysis 

(5) G1F T   

 1TG235 Ledarskap och kommunikation 
Leadership and communication 

5 G1N INT 

  1TG236 Verksamhetssystem och ledning 
Management systems and leadership 

(5) G1F INT 

      

14 1TG240 Hållbar utveckling, CSR och  
livscykelanalys 
Sustainable development, CSR 
and life cycle analysis 

5 (10) G1F T 

 1TG236 Verksamhetssystem och ledning 
Management systems and leadership 

5 (10) G1F INT 

 1TG237 Projektkurs i kvalitetsteknik för  
ingenjörer 
Project course in quality technology 
for engineers 

5 G1F T 

  

 
 
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när 
poäng på   slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
 

169 
 

                                                        



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR 
HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I 
KVALITETSUTVECKLING OCH LEDARSKAP, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
ÅRSKURS 2, högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap 180 hp, lå 
2015/16, preliminär 
 

Period 
Period 

Kurskod 
Code  

Kursens benämning 
Course name 

Hp 
Credits 

Nivå/Djup 
Level 

Huvudområde 
Subject 

21 1TG2XX Industriell marknadsföring, inköp  
och försäljning 
Industrial marketing, purchase  
and sales 

10 G1F INT 

 1MA008 Algebra och vektorgeometri 
Algebra and vector geometry 

5 G1N M  

      
22 1MA018 Funktionslära för ingenjörer 

Calculus for engineers 
10 G1F M  

 1TG2XX Produktions- och produktekonomi 
Production and product  
economics 

5 G1F T 

      
23 1MS008 Statistik för ingenjörer 

Statistics for engineers 
5 G1F M 

 1TG2XX Lean och six sigma inklusive 
förbättringsprojekt 
Lean and six sigma with 
 improvement project  

(5) G2F T 

 1TG2XX Ledarskap – att leda andra 
Leadership –to lead others 

(5) G1F INT 

      

24 1TG2XX Statistisk kvalitetsstyrning och  
försöksplanering 
Statistical quality control and  
design of experiments 

5 G2F T  

 1TG2XX Lean och six sigma inklusive 
förbättringsprojekt 
Lean and six sigma with 
 improvement project  

5 (10) G2F T 

 1TG2XX Ledarskap – att leda andra 
Leadership –to lead others 

5 (10) G1F INT 
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ÅRSKURS 3, högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap 180 hp, lå 
2016/17, preliminär 

Period 
Period 

Kurskod 
Code  

Kursens benämning 
Course name 

Hp 
Credits 

Nivå/Djup 
Level 

Huvudområde 
Subject 

31 1MAXX Monte Carlo metoder  
Monte Carlo methods 

5 G2F M 

 1TG2XX Processledning och logistik 
Process management and logistics 

(5) G1F T 

 1TG206 Change management 
Change management 

(5) G2F INT 

      
32 1TG2XX Produktionsledning 

Production management 
5 G2F T 

 1TG206 Change management 
Change management 

5 (10) G2F INT 

 1TG2XX Processledning och logistik 
Process management and logistics 

5 (10) G1F T 

      
33 1TG2XX Produktutveckling och industriellt 

service management 
Product design and industrial service 
management 

5 G2F T 

 1TG2XX Hållbar industriell 
verksamhetsutveckling 
Sustainable industrial business 
development 

5 G2F T, INT 

 1TG2xx Förstudie för examensarbete i 
Kvalitetsteknik  
Pre-study for degree project in 
Quality Engineering 

5 G2E T 

      
34 1TG2XX Examensarbete i kvalitetsteknik 

Degree Project in Quality Engineering 
15 G2E T 

 

4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
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sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande 
behörighet för högskolestudier samt Ma D, Fy B och Ke A (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 
1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan 
uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk 
skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande skall kontakta studievägledaren som också 
tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del 
sker både till vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program 
inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 
utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 
nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 
studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6  Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 180 högskolepoäng  
- varav minst 150 högskolepoäng och alla obligatoriska kurser inom högskoleingenjörsprogrammets 
studieplan.  
- minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet teknik varav ett examensarbete om minst 15 
högskolepoäng  

6.2 Möjlighet att utfärda mer än en högskoleingenjörsexamen  
Två eller flera högskoleingenjörsexamina kan utfärdas om examenskraven är uppfyllda och ett separat 
examensarbete utförts för var och en av de båda examina eller att ingående kurser skiljer sig med 
minst 60 högskolepoäng programkurser.  
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7 Betyg och examination  

7.1 Rättning av prov 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7.2 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande av kurser i högskoleingenjörsexamen 

8.1 Tillgodoräknande av kurs 
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt till att tillgodoräkna sig viss utbildning 
inom eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning 
fattas av programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden.  
Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av 
Examensenheten inom Studentavdelningen. Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar 
inlämnas på Studentservice Ångström. Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av 
studiernas äkthet samt översättning till svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets 
studievägledare som bereder ärendet vidare genom kontakt med berörd programansvarig. Riktlinjer för 
tillgodoräknanden är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och finns 
tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. Blankett finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. 

8.2 Införande av kurs 
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
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uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 

10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik, 180 hp, 2014/2015 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Enligt beslut 1991-04-22 av konsistoriet vid Uppsala universitet skall försöksverksamhet med 
maskiningenjörslinjen, energiteknisk och konstruktionsteknisk inriktning bedrivas i Uppsala fr.o.m. 
1991-07-01. Enligt beslut av konsistoriet 1995-08-30 skall övergång till treåriga ingenjörsprogram, 
med möjlighet till avgång efter 80 poäng, ske med början ht 1996.  
 
Efter beslut 1996-10-117 ändras benämningen på programmet till högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik inriktning produktutveckling, 80/120 poäng för att anpassas till nationell samordning av 
beteckningar på ingenjörsutbildningar. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik inriktning 
produktutveckling, 80/120 poäng bytte benämning till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 
120 poäng efter beslut av rektor 1998-11-11.  
 
Vid övergången till ny högskoleförordning 2007-07-01 fortsatte de treåriga programmen och 
konverterades till 180 högskolepoäng. 
 
Högskoleingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in 
Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, den engelska översättningen som används är: 
Specialisation: Mechanical Engineering 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är ett sammanhållet 3-årigt yrkesprogram på grundnivå. 
Programmet innehåller en stor andel obligatoriska kurser. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen 
genom en lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap. Under det sista året ökar 
andelen valbara kurser i form av rekommenderade studiegångar som ger möjlighet till en 
specialisering. Det finns möjlighet att byta ut någon/några av de inom programmet valbara kurserna 
mot antingen kurser från annat civil- eller högskoleingenjörsprogram för att bredda profilen eller att 
välja icke-tekniska kurser (se 7.2). Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
 
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 
Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl 
avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  

7 PM från Studentavdelningen, Uppsala universitet. 
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3. Mål för högskoleingenjörsexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
Högskoleingenjörsexamen 
 
Omfattning 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som högskoleingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt 
kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och 
naturvetenskap. 
 
Färdighet och förmåga 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera 
frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga 
och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
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Självständigt arbete (examensarbete) 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

3.3 Lokala mål för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  
 
4 Programmets kurser 

4.1 Studieplaner 
Huvudområden förkortas som B = biologi, D = datavetenskap, F = fysik,  
G = geovetenskap, K = kemi, M = matematik, T = teknik, INT = industriell teknik, S= 
samhällsvetenskapligt ämne och  
H= humanistiskt ämne. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till 
examenskrav. Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen 
 
I studieplanerna används olika text för att markera kursernas betydelse:  
 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurser som ingår i programmen genom att kursens kod och namn skrivs 
 med fet text.   

• Icke obligatoriska kurser - en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programråds ansvarsområde.  

• Tillvalskurser. Inom vissa program finns ett antal kurser som erbjuds utöver den 
rekommenderade studiegången. Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. 

Programmets syfte  
Studenten förbereds i första hand för arbetsuppgifter med inriktning mot produktionsteknik och 
produktutveckling. Produktionsteknik är den svenska översättningen av industrial engineering, och 
inom det teknikområdet ingår arbetssätt och metoder för att stödja en effektiv tillverkning. 
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Produktutveckling omfattar de arbetssätt och metoder som förädlar en idé till fungerande produkt. 
Utbildningens bredd ger även studenten kompetens för att arbeta med kvalitetsfrågor, inköp och 
tekniska utredningar. 
Programmet är uppbyggt med en bas i matematik och grundläggande naturvetenskap och tekniska 
ämnen. Ett stort och brett utbud av kurser inom det maskintekniska området med möjligheter till 
profilering mot produktutveckling eller produktionsledning erbjuds. En röd tråd genom utbildningen är 
att datorstöd utnyttjas som stöd för problemlösning. 

ÅRSKURS 1/YEAR 1, lå 2014/15 
Period Kurskod  Kursens benämning                                   Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1TE605O Introduktion till maskinteknikO (4) G1N T 
  Introduction to mechanical engineering   
 1TE604 Datorstödd konstruktion (6) G1N T 
  Computer aided design    
 1MA008 Algebra och vektorgeometri 5 G1N M 
  Algebra and Vector geometry    
      
12 1MA018 Funktionslära för ingenjörer 10  G1F M 
  Calculus for Engineers    
 1TE604 Datorstödd konstruktion  (4) 10 G1N T 
  Computer aided design    
 1TE605 Introduktion till maskinteknikO (1) 5 G1N T 
  Introduction to mechanical engineering    
 1TN000 Studieteknik 1 G1N  
  Study experience    
      
13 1TE606 Konstruktionsmaterial 5 G1N T 
  Engineering materials    
 1TE607 Hållfasthetslära 10 G1F T 
  Solid mechanics    
      
14 1TE608 Maskinelement 10 G1F T 
  Machine elements    
 1FA518 Mekanik HI 5 G1F F, T 
  Mechanics HI    
      

 
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK. 
O Kurs där kurskoden är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet 
O Kurs där kurskoden är markerad med fet stil är obligatorisk inom programmet 
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ÅRSKURS 2, högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik lå 2014/15 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp81 Nivå/Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1FA333 Energiteknik 5 G1F T 
  Energy Technology    
 1TE631 Tillverkningsteknik 10 G1F T 
  Manufacturing Methodologies    
      
22 1TE697 Elektriska maskiner 5  G1F T 
  Electrical Machines    
 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B 5 G1N FEK 
  Business studies, Basic course A/B    
 1TE633 Produktutveckling och design I (5)  G1F T 
  Product Design I    
      
23 1MS008 Statistik för ingenjörer 5 G1F M 
  Statistics for Engineers    
 1TE633 Produktutveckling och design I (5) 10 G1F T 
  Product Design I    
 1TE683 Styr- och reglerteknik 5 G2F T 
  Logic and Automatic Control    
      
24 1TE686 Automatiserings- och robotteknik 5 G2F T 
  Automation and Robot Engineering    
 1TE634 Ingenjörsmetodik 5 G2F T 
  Engineering Methodology    
 1TE693 Praktisk produktframtagning2 5 G2F T 
  Practical Product Realization    
  1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs 5 G1F M 
  Several Variable Calculus, limited version   
 1TD393 Beräkningsvetenskap I 5  G1F D, M, T 
  Scientific Computing I    
 1TE068 Projekt i produktutveckling 5 G2F T 
  Project in Product Design     

 

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK. 

2 Kursen Praktisk produktframtagning finns i en 5 hp- en 10 hp-variant och kan läsas när som helst under året. 
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ÅRSKURS 3, högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik lå 2014/15 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

31 1TE055 Kvalitetsteknik 10 G2F T 
  Quality management    
 1MI170 Hållfasthetslära med FEM 5 G1F T 
  Solid Mechanics with Finite Element Methods   
 1TE061 Industriell projektledning 5 G1F T, INT 
  Industrial Project Management    
      
32 1MI087 Produktionsledning I 5  G2F T 
  Production Management I    
 1TE050 Ledarskap för ingenjörer 5 G2F T 
  Leadership in engineering    
 1KB704 Miljöteknik 5 G2F T 
  Environmental Engineering    
      
33 1MI088 Produktionsledning II 10 G2F T 
  Production Management II    
 1MI077 Produktutveckling II 10  G2F T 
  Product Design II    
 5EN361 Engelska för ingenjörer 5 G1F Engelska 
  English for Students at the Fac. of Science 

and Technology 
 

 1TE000 Teknikbaserat entreprenörskap 5 G1F T 
  Technology Based Entrepreneurship    
 1MI007 Individuell fördjupning i maskinteknik 5 G2F T 
  Individual Studies in Mechanical Engineering   
      
34 1TE662 Examensarbete i maskinteknik 15 G2E T 
  Degree Project, Mechanical Engineering    

 

Tillvalskurser 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/ Djup Huvudområde 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

3 kväll 5LV280 Retorik för naturvetare och tekniker 7,5 G2F retorik 
1,3 em/ 
kväll 

2FE105 Entrepreneurship  7,5 G1N FEK 

 1 kväll 5FR027 Franska för naturvetare och teknologer  7,5   G1F   franska 
1,2,3,4 1TE695 Praktisk produktframtagning 10 G2F T 
1, 3 1TD433 Programmeringsteknik I 5 G1N D, T 

 
Anm. Några valbara kurser i årskurs 3 samt tillvalskurserna söks i konkurrens med studenter från 
andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval. 
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4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande 
behörighet för högskolestudier samt Ma D, Fy B och Ke A (områdesbehörighet 8) eller Fysik 2, Kemi 
1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan 
uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk 
skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 
 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande skall kontakta studievägledaren som också 
tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan behandlas av programansvarig. Antagning till senare del 
sker både till vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program 
inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 
utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 
nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 
studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 
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6  Examensbestämmelser 

6.1 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 

6.1.1 För studenter som antas till program från Ht 2007: 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 180 högskolepoäng  
- varav minst 150 högskolepoäng och alla obligatoriska kurser inom högskoleingenjörsprogrammets 
studieplan.  
- minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet teknik varav ett examensarbete om minst 15 
högskolepoäng  
 
För högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik krävs samtliga kurser, 60 högskolepoäng, utöver 
fullgjorda två år enligt den studieplan som studenten tidigare följt inom ett högskoleingenjörsprogram 
med inriktning elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande.  

6.1.2 För studenter som är antagna till program före 1 juli 2007: 
Högskoleingenjörsexamen 120 poäng uppnås efter att ha fullgjort kursfordringar om sammanlagt 
minst 120 poäng varav minst 100 poäng och alla obligatoriska kurser inom något av 
högskoleingenjörsprogrammen. Inom huvudämnet teknik krävs minst 60 poäng varav ett 
examensarbete om minst 10 poäng. Examensarbetet skall utföras lägst på C-nivå3. 
 
Högskoleingenjörsexamen 80 poäng uppnås efter att ha fullgjort kursfordringar om sammanlagt minst 
80 poäng, inklusive examensarbete, inom något högskoleingenjörsprogram. 
 
Studenter som antagits till studier enligt den gamla förordningen har rätt att avlägga examen enligt 
denna förordning fram till 30 juni år 2015. 

6.1.3 Övergångsregler 
Vid övergång till ny högskoleförordning 2007-07-01 fortsätter de treåriga programmen och 
konverteras till 180 högskolepoäng. Studenter som antagits till studier enligt den gamla förordningen 
har rätt att avlägga examen enligt denna förordning fram till 30 juni år 2015. 

6.2 Möjlighet att utfärda mer än en högskoleingenjörsexamen  
Två eller flera högskoleingenjörsexamina kan utfärdas om examenskraven är uppfyllda och ett separat 
examensarbete utförts för var och en av de båda examina eller att ingående kurser skiljer sig med 
minst 60 högskolepoäng programkurser.  

7 Betyg och examination  

7.1 Rättning av prov 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 
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7.2 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller 
endast kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. 
För vissa kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella 
kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången 
registrerats med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske 
innan slutbetyg sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd 
lärare och meddela att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om 
studenten misslyckas med att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske 
vid schemalagt tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i 
UPPDOK-registret som kompletterande kursuppgift. Alla studenter måste registrera sig för tentamen 
minst 14 dagar i förväg. 

8 Tillgodoräknande och införande av kurser i 
högskoleingenjörsexamen 

7.1 Tillgodoräknande av kurs 
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt till att tillgodoräkna sig viss utbildning 
inom eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning 
fattas av programansvarig eller utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden.  
Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av 
Examensenheten inom Studentavdelningen. Studenten ansöker hos Examensenheten men handlingar 
inlämnas på Studentservice Ångström. Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av 
studiernas äkthet samt översättning till svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets 
studievägledare som bereder ärendet vidare genom kontakt med berörd programansvarig. Riktlinjer för 
tillgodoräknanden är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och finns 
tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. Blankett finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/student. 

7.2 Införande av kurs 
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras individuellt utifrån kursens relevans för 
utbildningen. Beslut om införande av kurs i teknisk yrkesexamen fattas av programansvarig eller 
utbildningsledare på delegation från fakultetsnämnden. Riktlinjer och blankett för införande av kurs 
hittar du på http://www.teknat.uu.se/student. 

9 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 
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10 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för kandidatprogram i ledarskap – 
kvalitet – förbättring, 180 hp, 2014/2015 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammen 
Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring ska finnas inrättat vid universitetet med start 
hösten 2014 enligt beslut 28 maj 2013 (UFV 2013/886). 
Programmets namn på engelska: Bachelor Programme in Leadership – Quality Management – 
Improvement. 
 
Programmet leder till en teknologie kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde.  

2 Beskrivning av utbildningarna 

2.1 Beskrivning av programmet och dess syfte 
Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring är utformat för att utbilda studenten med de 
kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla och förbättra verksamheter genom att 
systematiskt identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt, samt upprätthålla 
nivån på de förbättrade processerna eller arbetssätten.  

Programmet ger en bred kompetens inom kvalitetsteknik, kvalitetsutveckling, projektledning, 
ledarskap och ekonomi, samt grundläggande kunskaper inom det juridiska området i kombination med 
fördjupade kunskaper och färdigheter inom området ledning och styrning av förändringar och 
förbättringar genom studier i bland annat change management, ledarskap och coaching, six sigma och 
lean management. Genom hela utbildningen tränas studenten i att tillämpa både teoretiska kunskaper 
och praktiska färdigheter på verkliga problem genom inlämningsuppgifter och projektarbeten som sker 
i samarbete med värdföretag. I programmet integreras synsättet att utveckling och förbättring ses ur ett 
hållbarhetsperspektiv utifrån de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna. Detta betyder att 
utveckling och förbättring ses ur ett långsiktigt perspektiv där vinster inte uppstår genom andra 
intressenters förluster. 

Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  

2.2 Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ledarrollen, 
parallellt med fördjupning i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 
Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl 
avvägd nivå mellan ämnesdjup och nödvändig bredd.  

3. Mål för kandidatexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen

Mål 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets 
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av 
området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 
 
Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 
samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter 
inom givna tidsramar, 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompeten  

3.3 Lokala mål för kandidatprogram ledarskap – kvalitet - förbättring 
vid Uppsala universitet 
 
Mål 
Kunskap och förståelse 
Studenten skall efter avslutad utbildning  

− visa kunskap om metoder och verktyg som används inom området verksamhetsutveckling 
samt kunskap om områdets utveckling. 

− visa kunskap om hur företag och organisationer fungerar enskilt och i större sammanhang. 
− visa förståelse för hur förändringsprocesser uppstår och hanteras. 
− visa förståelse för betydelsen av mångfald, olikheter och den gruppdynamiska processen. 

 
Färdighet och förmåga 
Studenten skall efter avslutad utbildning  

− visa färdighet i att beskriva, analysera, leda och förändra verksamheter inom såväl varu- som 
tjänsteproducerande verksamheter. 

− visa förmåga att leda och ingå i förbättrings- och utvecklingsprojekt med ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Studenten skall efter avslutad utbildning 

− visa ett kund- och intressentfokus. 
− se på utveckling utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
− tillämpa förhållningssättet att utveckling och förbättring ses ur ett långsiktigt perspektiv där 

vinster inte uppstår genom andra intressenters förluster. 
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4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Huvudområden förkortas som FEK=företagsekonomi, M = matematik, T = teknik, INT = industriell 
teknik, JUR=juridik.  
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens fördjupningsnivå i förhållande till 
examenskrav. Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 

ÅRSKURS 1, kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring 180 hp, lå 
2014/15 

Period 
Period 

Kurskod  
Code 

Kursens benämning 
Course name 

Hp1 
Credits 

Nivå / Djup 
Level 

Huvudområde 
Subject 

11 
 

1TG231 Introduktion till kvalitetsteknik 
Introduction to Quality Technology 

5 G1N INT 

 1TG233 
 

Grundkurs i industriell ekonomi 
Industrial management 

(5) 
 

G1N INT 

 1TG230 Projekt och ledning 
Projects and leadership 

(5) G1N INT 

12 1TG232 
 

Kvalitetsutveckling 
Quality development 

5 G1N INT 

 1TG230 Projekt och ledning 
Projects and leadership 

(5) 10 G1N INT 

 1TG233 
 

Grundkurs i industriell ekonomi 
Industrial management 

(5) 10 G1N INT 

13 1TG240 Hållbar utveckling, CSR och  
livscykelanalys 
Sustainable development, CSR 
and life cycle analysis 

(5) G1N T 

 1TG235 Ledarskap och kommunikation 
Leadership and communication 

5 G1N INT 

  1TG236 Verksamhetssystem och ledning 
Management systems and leadership 

(5) G1F INT 

14 1TG240 Hållbar utveckling, CSR och  
livscykelanalys 
Sustainable development, CSR 
and life cycle analysis 

5 (10) G1F T 

 1TG236 Verksamhetssystem och ledning 
Management systems and leadership 

5 (10) G1N INT 

 1TG239 Projektkurs i kvalitetsteknik för 
tjänsteorganisationer 
Project course in quality technology 
for service organisations 

5 G1F INT 

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när 
poäng på   slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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ÅRSKURS 2, kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring 180 hp, lå 
2015/16, preliminär 
 
Period 
Period 

Kurskod  
Code 

Kursens benämning 
Course name 

Hp1 
Credits 

Nivå / Djup 
Level 

Huvudområde 
Subject 

21 1TG2XX Ledarskap och coaching 
Leadership and coaching 

5 G1N INT  

 1MAXXX Variation och statistik 
Variation and statistics 

5 G1N M  

 1TGXXX Ledarskap och kultur 
Leadership and culture 

(5) G1N INT 

22 1TG2XX Lean management 
Lean management 

5 G1F INT 

 1TG2XX Ledarskap och kultur 
Leadership and culture 

5 (10) G1F INT 

 1TGXXX Ledarskap och konflikt-  
hantering 
Leadership and conflict  
management 

5 G1F INT 

23 2FE150 Marknadsföring och  
organisation 
Marketing and organisation  

15 G1N FEK 

24 2FE154 Redovisning och kalkylering 
Accounting  

15 G1N FEK 

 

 

 

 

 

 
 
  

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när 
poäng på   slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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ÅRSKURS 3, kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring 180 hp, lå 
2016/17, preliminär 
 
Period 
Period 

Kurskod  
Code 

Kursens benämning 
Course name 

Hp1 
Credits 

Nivå / Djup 
Level 

Huvudområde 
Subject 

31 1XX Juridisk översiktskurs 
Introductory Law 

(7,5) G1N JUR 

 1TG2XX Six sigma 
Six sigma 

(2,5) G1F INT 

 1TG206 Change management 
Change management 

(5) G2F INT 

32 1TG2XX Six sigma 
Six sigma 

2,5 (5) G1F INT 

 1TGXX Change management 
Change management 

5 (10) G2F INT 

 1XX Juridisk översiktskurs 
Introductory Law 

7,5 
(15) 

G1N JUR 

33 1TG2XX Vetenskap och metod 
Science and method 

5 G2F INT 

 1TG2XX Hållbar verksamhetsutveckling 
Sustainable business development 

5 G2F T,INT 

 1TG2xx Förstudie för examensarbete i 
Kvalitetsteknik  
Pre-study for degree project in 
Quality Management 

5 G2E INT 

34 1TG2XX Examensarbete i kvalitetsteknik 
Degree Project in Quality Management 

15 G2E INT 

 

4.2 Huvudområdet industriell teknik 
Huvudområdet Industriell teknik är tvärvetenskapligt och kombinerar teknisk kunnande med frågor 
som rör organisation och ledning, innovationsprocesser samt entreprenöriell verksamhet.  
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Industriell teknik om den till största delen 
behandlar: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av 
tekniska system inom utvalt ämnesområde eller motsvarande för komponenter i sådana system. 
• Teknikbaserad affärsutveckling. Detta innefattar t.ex. entreprenörskap och marknadsanalys men även 
kurser som produktutveckling.  
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är industriell ekonomi, 
produktionsledning, industrialisering, kvalitets- och miljöteknik samt projektledning. 
 

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när 
poäng på   slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
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5 Föreskrifter om behörighet 

5.1 Särskild behörighet 
Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4) alternativt Matematik C (områdesbehörighet 4). 
Kravet på kunskaper i matematik kan uppfyllas även av den som har kunskaper från annan nuvarande 
eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande 
kunskaper har inhämtats på annat sätt. 

5.2 Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare 
del av utbildningsprogram. Dessa studerande skall kontakta studievägledaren som också 
tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan inlämnas till respektive programansvarig. Antagning till 
senare del sker både till vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett 
annat program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program. 
 
• För att kunna antas till studier på programmets andra termin ska studenten ha klarat minst 20 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att en studerande ska antas till studier i andra årskursen skall studenten ha klarat minst 35 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
• För att antas till tredje året gäller att studenten ska ha klarat minst 80 hp i kurser av relevans för 
utbildningen. 
• Dessutom krävs att studenten har tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den 
nivå studenten antas till.  
• För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan upprättas av programmets 
studievägledare. 
Blanketter hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ 

6 Betyg och examination  
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

7  Examensbestämmelser 

7.1 Beslut enligt högskoleförordningen 
Omfattning 
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss 
inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv 
fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Övrigt 
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola 
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

191 
 

http://www.teknat.uu.se/student/


UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR KANDIDATPROGRAMMET I 
LEDARSKAP – KVALITET – FÖRBÄTTRING, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 

 
7.2 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas. 
 
Förutom ett huvudområde skall varje kandidatexamen innehålla minst ett biområde om lägst 30 
högskolepoäng. Samtliga huvudområden kan också utgöra biområden. 

8 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 
hp av kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha 
klarat minst 45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte 
uppfyller dessa krav erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. 
Denna fastställs av studievägledaren. 

9 Studieuppehåll och studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska 
området, inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll 
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Utbildningsplan för masterprogrammet i bioinformatik, 
120 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 att gälla 
fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2009-07-01 masterprogram i bioinformatik 
(UFV 2008/1204). 

Engelska översättningar 
Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - One Year. 
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program med 
möjlighet till avgång med magisterexamen efter ett år. Programmen innehåller rekommenderade 
studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna 
direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering 
kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att 
studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och 
engelska. 

2.2 Programspecifika upplägg 
Detta ämnesövergripande masterprogram har till syfte att utbilda studenter inom ämnet bioinformatik. 
Området bioinformatik omfattar förutom molekylärbiologi, genetik och genomik samt deras 
tillämpningar i forskning och utveckling, även tillämpningar av datavetenskap, matematik och 
matematisk statistik inom dessa områden.  Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska 
färdigheter inom bioinformatik och dess tillämpningar. Kursutbudet är främst baserat på de 
ämnesområden som har stark forsknings-representation vid universitetet, och dessa kurser präglas av 
en stark forskningsnärhet. Dessutom erbjuds kurser som förbereder för en yrkesverksamhet inom 
näringsliv och myndigheter.  
Examensarbetet utförs på företag, statligt verk eller inom universitetet. För masterexamen finns två 
alternativ för examensarbeten; 30 hp eller 45 hp. För magisterexamen görs ett examensarbete om 15 
hp. 

3 Mål för masterexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt 
i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och 
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

3.3 Lokala mål för masterprogrammet i bioinformatik vid Uppsala 
universitet 
 De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.   

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
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Programmets syfte 
Masterprogrammet i bioinformatik ska ge kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet 
med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller för 
en fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten kunna delta i forsknings-, 
utvecklings- och utredningsarbete inom skilda områden. 

ÅRSKURS 1, masterprogrammet i bioinformatik, lå 2014/2015 
Period9 Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde10 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1MB700 Bioinformatik – startkurs 15 A1N BK 
  Bioinformatics - starting course    
  
12 1MB416 Kunskapsbaserade system inom 

bioinformatik 
5 A1N T, BK 

  Knowledge-based Systems in Bioinformatics   
 1TD184 Optimeringsmetoder 5 A1N D, T, tbv 
  Optimization    
 1MB428 Genombiologi 5 A1N T, BK, MB 
  Genome Biology    
eller 1MB402 Evolution – orsaker och konsekvenser 5 A1N BK, MB 
  Evolution – causes and consequences    
      
13 1DL250 Programvaruteknik 5 A1N D, T,  
  Software Engineering    
 1DL400 Databasteknik II 5 A1N D, T,  
  Database Design II    
 1DL470 Informationshanteringssytem (LIMS) 5 A1N D, T, BK 
  Laboratory information management 

systems 
   

      
14 1TD267 Stora datamängder inom vetenskapliga 

tillämpningar 
5 A1N D, TBT 

  Large Datasets for Scientific Applications    
 1MB445 Genombioinformatik 5 A1F T, BK 
  Genome Bioinformatics    
 1MB446 Molekylär evolution och fylogenianalys  10 A1F T, BK 
  Molecular Evolution and Phylogenetics    
      
eller 1MB720 Examensarbete D i bioinformatik11 15 A1E BK 
  Degree project D in Bioinformatics    

 
 

9 Ordningen av kurser i programmet visas per studieår. Varje år delas in i fyra perioder, med period 11 menas period 1 
år ett etc. 
10 Huvudområde anges med förkortningarna B = Biologi, D = Datavetenskap, K = Kemi, T = Teknik, BK = 
Bioinformatik, MB= Molekylär bioteknik 
11 1MB720 är enbart för de studenter som ska ta ut en magisterexamen 
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ÅRSKURS 2, masterprogrammet i bioinformatik, lå 2014/2015 
Under programmets andra år gör studenten ett examensarbete på 30 hp eller 45 hp, vilket kombineras  
med valbara kurser i biologi, bioinformatik och/eller datavetenskap på totalt 30 hp respektive 15 hp. 

 
 

Tillvalskurser 
Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde  

Code  Course name Credits Level Subject 

1MB782 Bibliografiskt projekt i bioinformatik 5 A1F BK 
1MB783 Bibliografiskt projekt i bioinformatik 10 A1F BK 
1MB803 Forskningspraktik  10 A1F BK, MB 

1MB804 Forskningspraktik  15 A1F BK, MB 
1MB805 Forskningspraktik  20 A1F BK, MB 
1MB820 Projektarbete i bioinformatik 10 A1F BK 
1MB822 Projektarbete i bioinformatik 20 A1F BK 

12 Ordningen av kurser i programmet visas per studieår. Varje år delas in i fyra perioder, med period 11 menas period 1 
år ett etc. 
13 Huvudområde anges med förkortningarna B = Biologi, D = Datavetenskap, K = Kemi, T = Teknik, BK = 
Bioinformatik, MB= Molekylär bioteknik 
14 1MB525 ges i mån av resurser 

Period12  Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 13 
Period Code  Course name  Credits Level Subject 

21 1MB513 Tillämpad bioinformatik 10 A1F T, BK 
  Applied Bioinformatics    
 1MB514 Populationsgenetisk analys  5 A1F B, T, BK 
  Population Genetic Analysis    
      
22 1MB52514 Komplexa data- analys och 

visualisering 
15 A1N T, BK 

  Complex data - analysis and 
visualization 

   

 1MB511 Beräknings- och systembiologi I 15 A1F T, MB 
  Computational and Systems Biology I    
 1MB745 Examensarbete E i bioinformatik  (15) A2E BK 
  Degree project E in Bioinformatics    
      
23-24 1MB830 Examensarbete E i bioinformatik  30 A2E BK 
  Degree project E in Bioinformatics    
 1MB745 Examensarbete E i bioinformatik  (30) 45 A2E BK 
  Degree project E in Bioinformatics    
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4.2 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program 
vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Huvudområdet 

Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. 
För teknisk examen på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen 
används endast huvudområdet teknik. 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För 
kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 
bioinformatik, energiteknik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär 
bioteknik. De kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie 
magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande 
huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik. 

5.1 Huvudområdet Teknik (grund- och avancerad nivå) 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5.2 Huvudområdet Bioinformatik (avancerad nivå) 
Huvudområdet Bioinformatik är tvärvetenskapligt och innefattar utveckling och användning av 
datorberäkningar och algoritmer för analys av biologiska och molekylärbiologiska data. Inom 
huvudområdet ingår analys, modellering och visualisering av biologiska data samt system för 
organisation och hantering av stora och komplexa datamängder. 
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Bioinformatik om den till största delen 
behandlar: 
• Metoder för analys, modellering och visualisering av biologiska data samt system för organisation 
och hantering av stora och komplexa datamängder eller motsvarande för komponenter i sådana system. 
Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori kan vara kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
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6 Föreskrifter om behörighet 

6.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till masterprogrammen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp. 
För de engelskspråkiga programmen krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk 
kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). 

6.2 Särskild behörighet till masterprogrammet i bioinformatik 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

Kunskaper i matematik (t.ex. algebra, analys, differentialekvationer och matematisk statistik) 
motsvarande 30 hp.  
Kunskaper i datavetenskap och beräkningsvetenskap (t.ex. numeriska beräkningsmetoder, 

algoritmer, 
datastrukturer och programmering) motsvarande 30 hp. 

6.3 Antagning till senare del av program 
För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp 
programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid 
ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför 
höstterminen och senast 1 december inför vårterminen. 

7 Examensbestämmelser 
För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, 
alternativt en minst treårig yrkesexamen. 

7.1 Magisterexamen  
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 
högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana 
kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med 
kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett 
självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 

7.2 Masterexamen  
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 
års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i 
underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad 
nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om 
minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet). 

8 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen.  
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902)  
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9 Tillgodoräknande av kurs i masterexamen 
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. 
Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i 
examen.  
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Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik, 
120 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 att gälla 
fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2013-09-01 masterprogram i energiteknik 
(UFV 2013/191).  

Engelska översättningar 
Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - One Year. 
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program med 
möjlighet till avgång med magisterexamen efter ett år. Programmen innehåller rekommenderade 
studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna 
direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering 
kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att 
studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och 
engelska. 

2.2 Programspecifika upplägg 
Programmet är ett joint programme inom ramen för masterskolan inom KIC InnoEnergy, som sorterar 
under European Institute of Innovation and Technology (EIT). Studenter antagna till masterskolan 
läser ett år vardera vid två olika medverkande lärosäten, varav ett kan vara Uppsala universitet, och 
erhåller därefter examina från båda lärosätena. Programmets profileringar bestäms av vilka KIC 
InnoEnergy-program som Uppsala universitet medverkar i; för närvarande ENTECH och SENSE. 
Upplägget för profileringarna beslutas gemensamt av medverkande lärosäten, efter samråd med 
partnerföretag och under överinseende av KIC InnoEnergy och EIT. För samtliga profileringar finns 
en stark bas av tillämpad forskning, industrikontaker samt kurser och projekt med inslag av innovation 
och entreprenörskap. 

3 Mål för masterexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt 
i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och 
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

3.3 Lokala mål för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala 
universitet 
 De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
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Programmets syfte 
Programmet ingår som en del i masterskolan vid KIC InnoEnergy, en Knowledge and 
Innovation Community under European Institute of Innovation and Technology (EIT). 
Genom samarbete med övriga medverkande lärosäten och företag i KIC InnoEnergy 
syftar programmet till att utbilda entreprenöriella problemlösare som med innovativa 
metoder kan ta sig an utmaningar inom världens energiförsörjning. Programmet 
kombinerar därför solida teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter från en vald del 
av energiområdet med innovationsteknik och entreprenörskap för att skapa en god grund 
för en karriär som produktutvecklare i näringslivet, egen företagare, eller fortsatt 
utbildning på forskarnivå. 

Examen 
Programmet leder till en teknologie masterexamen med Energiteknik som huvudområde. 
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ÅRSKURS 1, masterprogrammet i energiteknik, lå 14/15 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Djup/Niv

å 
Huvud- 
område15 

11 1TE046 Kraftelektronik 5 A1N T, fe 
  Power Electronics    
 1TE029 Vattenkraft - teknik och system (5) A1N T, fe, et 
  Hydroelectric Power - Technology and 

Systems 
   

 1TE213 Elektriska nätet som system (5) A1N T, fe 
  Electric Circuit Systems    
 1TE690 Elkraftsteknisk mätteknik 5 A1N T, fe, et 
  Electric Power Measuring Technique    
      
12 1RT485 Introduktion till datorbaserade reglersystem 5 G2F T 
  Introduction till Computer Control Systems    
 1TE029 Vattenkraft - teknik och system (5) 10 A1N T, fe, et 
  Hydroelectric Power - Technology and 

Systems 
   

 1TE213 Elektriska nätet som system (5) A1N T, fe 
  Electric Circuit Systems    
      
13 1TE038 Vindkraft – teknik och system (5) A1N T, fe 
  Wind Power - Technology and Systems    
 1TE043 Vågkraft – teknik och system (5) A1N T, fe 
  Wave power - Technology and Systems    
 1TE670 Roterande elektriska maskiner 5 G2F T 
  Rotating Electrical Machines    
 1TE061 Industriell projektledning 5 G1F T 
  Industrial Project Management    
      
14 1TE038 Vindkraft – teknik och system (5) 10 A1N T, fe 
  Wind Power - Technology and Systems    
 1TE043 Vågkraft – teknik och system (5) 10 A1N T, fe 
  Wave power - Technology and Systems    
 1TE673 Växelriktardesign med tillämpningar 5 A1F T, fe 
  Inverter Design with Applications    
 1TE012 Innovationsledning och entreprenörskap 10 A1F T 
  Innovation Management, Entrepreneurship 

and IPR 
   

 
  

1  Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

15  Huvudområde anges med förkortningarna fe = Förnybar elproduktion, et = energiteknik och T = Teknik 
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ÅRSKURS 2, masterprogrammet i energiteknik, lå 14/15 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Djup/

Nivå 
Huvud- 
område16 

21 1TE710 Industritillämpat projekt i energiteknik (5) A1F et 
  Industry Applied Project in Energy Technology    
 1TE714 Energieffektivisering i kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader 
(2,5) A1N et 

  Energy Efficiency in Historic Buildings    
 1TE028 Solenergi - teknik och system (5) A1N T, et 
  Solar Energy - Technology and Systems    
 1TE029 Vattenkraft - teknik och system (5) A1N T, fe, et 
  Hydroelectric Power - Technology and Systems    
 1TE056 Vattenkraft och reglerkraft (2,5) A1N T, et 
  Hydroelectric Power and Control Power    
 1KB269 Kemisk energilagring 5 A1N K, T, et 
  Chemical Energy Storage    
 1TE700 Elkraftssystemanalys (5) A1F T, fe, et 
  Power System Analysis    
 1TE690 Elkraftteknisk mätteknik 5 A1N T, fe, et 
  Electric Power Measurement Technique    
 1KB270 Batterier och lagring 5 A1F T, fe, et 
  Batteries and Storage    
 1TE678 Solenergitekniker för elgenerering 5 A1N T, fe, et 
  Solar Energy Technologies for Electricity 

Production 
   

      
22 1TE710 Innovationsprojekt i energiteknik (10) 15 A1F et 
  Innovation Project in Energy Technology    
 1TE714 Energieffektivisering i kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader 
(2,5) 5 A1N et 

  Energy Efficiency in Historic Buildings    
 1TE712 Ekonomiska aspekter på solenergi 5 A1N et 
  Economical Aspects on Solar Energy    
 1TE713 Solvärmetekniker 5 A1N et 
  Solar Thermal Technologies    
 1TE028 Solenergi - teknik och system (5) 10 A1N T, et 
  Solar Energy - Technology and Systems    
 1TE029 Vattenkraft - teknik och system (5) 10 A1N T, fe, et 
  Hydroelectric Power - Technology and Systems    
 1TE056 Vattenkraft och reglerkraft (2,5) 5 A1N T, et 
  Hydroelectric Power and Control Power    
 1TE700 Elkraftssystemanalys (5) 10 A1F T, fe, et 
  Power System Analysis    
 1TE615 Projektarbete i elektricitetslära 5 A1N T 
  Project work in Science of Electricity    
      
23-24 1TE709 Examensarbete i energiteknik 30 A2E et 
  Degree Project in Energy Technology    

1  Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på 
slutförd kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

16  Huvudområde anges med förkortningarna fe = Förnybar elproduktion, et = energiteknik och T = Teknik 
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4.2 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program 
vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Huvudområdet 

Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. 
För teknisk examen på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen 
används endast huvudområdet teknik. 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För 
kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 
bioinformatik, energiteknik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär 
bioteknik. De kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie 
magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande 
huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik. 

5.1 Huvudområdet Teknik (grund- och avancerad nivå) 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5.2 Huvudområdet Energiteknik (för högskoleexamen och avancerad 
nivå) 
Huvudområdet Energiteknik är tvärvetenskapligt och kombinerar tekniska och naturvetenskapliga 
kunskaper från olika discipliner med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Energiteknik om den till största delen 
behandlar: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av 
tekniska system för omsättning, distribution och lagring av energi, eller motsvarande för komponenter 
i sådana system. Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller 
programvara. 
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• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är produktutveckling, 
innovationsteknik och teknikbaserad affärsutveckling riktat mot energiområdet. 

6 Föreskrifter om behörighet 

6.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till masterprogrammen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp. 
För de engelskspråkiga programmen krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk 
kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). 

6.2 Särskild behörighet till masterprogrammet i energiteknik 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller: 

• examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp inom något av områdena Teknik, Fysik, Kemi 
eller Geovetenskap, alternativt högskoleingenjörsexamen i energiteknik, elektroteknik, 
maskinteknik, kemiteknik eller byggteknik 

• kunskaper i matematik (algebra, analys och matematisk statistik) motsvarande 30hp. 
• kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet med programvara för beräkningar, 

textbearbetning och presentation. 

6.3 Antagning till senare del av program 
För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp 
programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid 
ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför 
höstterminen och senast 1 december inför vårterminen. 

7 Examensbestämmelser 
För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, 
alternativt en minst treårig yrkesexamen. 

7.1 Magisterexamen  
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 
högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana 
kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med 
kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett 
självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 

7.2 Masterexamen  
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 
års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i 
underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad 
nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om 
minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet). 
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8 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen.  
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

9 Tillgodoräknande av kurs i masterexamen 
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. 
Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i 
examen.  
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Utbildningsplan för masterprogrammet i förnybar 
elgenerering, 120 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 att gälla 
fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2010-07-01 masterprogram i förnybar 
elgenerering vid Uppsala universitet (UFV 2009/647).  

Engelska översättningar 
Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - One Year. 
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program med 
möjlighet till avgång med magisterexamen efter ett år. Programmen innehåller rekommenderade 
studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna 
direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering 
kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att 
studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och 
engelska. 

2.2 Programspecifika upplägg 
Detta specialiserade masterprogram har till syfte att utbilda studenter inom förnybar elgenerering.  
Det ämnesmässiga innehållet i programmet kan benämnas som kunskaper i både elkraftteknik och nya 
metoder för förnybar elgenerering. Karakteristiskt är att programmet kombinerar teoretiska kunskaper 
inom området med praktiska erfarenheter utifrån ett industriellt relevant perspektiv. 
Det finns kurser som syftar till teoretisk förståelse parallellt med en praktisk kompetens för de 
frågeställningar och tekniker som karakteriserar området.  
Programmet förbereder för en yrkesverksamhet inom näringsliv eller fortsatt utbildning på forskarnivå. 

3 Mål för masterexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen 
 

 209 



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET I 
FÖRNYBAR ELGENERERING, 2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt 
i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och 
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

3.3 Lokala mål för masterprogrammet i förnybar elgenerering vid 
Uppsala universitet 
 De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
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Programmets syfte  
Programmet utbildar studenter inom förnybar elgenerering och det är upplagt för förståelse och praktisk 
kompetens för de frågeställningar och tekniker som karakteriserar området. Programmets kurser behandlar 
både elkraftteknik och nya metoder för förnybar elgenerering.  
Karakteristiskt är att programmet kombinerar teoretiska kunskaper inom området med praktiska 
erfarenheter utifrån ett industriellt relevant perspektiv och förbereder för en yrkesverksamhet inom 
näringsliv eller fortsatt utbildning på forskarnivå. 

ÅRSKURS 1, masterprogrammet i förnybar elgenerering 120 hp, lå 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1TE677 Tematisk fördjupning i förnybar 
elgenerering 

(1,25) A1N FE 

  Thematical Studies in Renewable Electricity 
Production 

  

 1MA016 Flervariabelanalys, del 1 (5) G1F M 
  Several Variable Calculus    
 1TE061 Industriell projektledning 5* G1F T, INT 
  Industrial Project Management    
 1TE046 Kraftelektronik 5 A1N FE, T 
  Power Electronics    
 1RT490 Reglerteknik I 5* G2F T, STS 
  Automatic Control I    
 1MA034 Transformmetoder 5* G1F M 
  Transform Methods    
 1TE690 Elkraftteknisk mätteknik 5* A1N FE, T 
  Electric Power Measuring Technique    
      
12 1TE677 Tematisk fördjupning i förnybar 

elgenerering 
(1,25) A1N FE 

  Thematical Studies in Renewable Electricity 
Production 

   

 1TE027 Industriell projektledning II 5* A1N T, INT 
  Industrial Project Management II    
 1RT490 Reglerteknik I 5* G2F T, sts 
  Automatic Control I    
 1MA034 Transformmetoder 5* G1F M 
  Transform Methods    

1Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
Under period 11 och 12 kan 15 hp läsas som individuell komplettering av grundläggande kurser  
Huvudområden förkortas med T = teknik, FE = förnybar elproduktion, INT = industriell teknik och STS = system i 
teknik och samhälle 
* Valbara kurser, dessa kan innebära schemakrockar. 
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Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Nivå/Djup Huvudområde2 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

12 1MA016 Flervariabelanalys, del 2 (5) 10 G1F M 
  Several Variable Calculus    

13 1TE038 Vindkraft – teknik och system, del 1 (5)  A1N FE, T 
  Wind Power - Technology and Systems    

 1TE043 Vågkraft – teknik och system, del 1  (5) A1N FE, T 

  Wave power - Technology and Systems    

 1TE670 Roterande elektriska maskiner 5* G2F T 

  Rotating Electrical Machines    

 1TE677 Tematisk fördjupning i förnybar 
elgenerering 

(1,25) A1N FE 

  Thematical Studies in Renewable Electricity 
Production 

  

 1GV334 Energisäkerhet i lokal och globala 
energisystem 

5* A1N T 

  Energy security in local and global energy 
systems 

  

 1TE078 Modern fysik3 

Modern Physics 
 

5* G1F F 

14 1TE038 Vindkraft – teknik och system, del 2 (5) 10 A1N FE, T 
  Wind Power - Technology and Systems    
 1TE043 Vågkraft – teknik och system, del 2 (5) 10 A1N FE, T 
  Wave power - Technology and Systems    
 1TE673 Växelriktardesign med tillämpningar 

Inverter Design with Applications 
5 A1F FE, T 

 1TE677 Tematisk fördjupning i förnybar 
elgenerering 

(1,25) A1N FE 

  Thematical Studies in Renewable Electricity 
Production 

   

13-14 1TE840 Examensarbete i förnybar elproduktion3                                    153 A1E FE 

  Undergraduate Thesis in Renewable Energy 
Production 

5* A1F FE, T 

  Batteries and Storage    

1Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
Under period 11 och 12 kan 15 hp läsas som individuell komplettering av grundläggande kurser  
* Valbara kurser, dessa kan innebära schemakrockar. 
2 Huvudområden förkortas med T = teknik, FE = förnybar elproduktion, INT = industriell teknik och STS = system i 
teknik och samhälle 
3 Modern fysik rekommenderas för studenter som vill läsa solenergitekniker för elgenerering i period 21 
 
3 1TE840 Examensarbete i förnybar elproduktion 15 hp endast för studenter som önskar avsluta med en 
magisterexamen. 
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ÅRSKURS 2, masterprogrammet i förnybar elgenerering 120 hp, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

21 1TE213 Elektriska nätet som system, del 1 (5) A1N T, FE 
  Electric circuit systems    
 1TE678 Solenergitekniker för elgenerering 5* A1N FE, T 

  Solar Energy Technologies for Electricity Production  

 1KB270 Batterier och lagring 5* A1F FE, T 
  Batteries and Storage    
 1TE029 Vattenkraft – teknik och system, del 1 (5)  A1N FE, T 
  Hydroelectric power - Technology and 

Systems 
 

   

22 1TE213 Elektriska nätet som system, del 2 (5)10 A1N T, FE 

  Electric circuit systems    

 1TE065 Generatordesign 10* A1F T, FE 
  Generator Design    
 1TE027 Industriell projektledning II 5* A1N T, INT 

  Industrial Project Management II    

 1TE029 Vattenkraft – teknik och system, del 2 (5) 10  A1N FE, T 
  Hydroelectric power - Technology and 

Systems 
   

 1TE615 Projektarbete i elektricitetslära 5* A1N T  
  Project work in Science of Electricity    
      

23-24 1TE841 Examensarbete i förnybar elproduktion 30 A2E FE 

  Degree Project in Renewable Energy Production  

4.2 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program 
vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Huvudområdet 

Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. 
För teknisk examen på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen 
används endast huvudområdet teknik. 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För 
kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 

* Valbara kurser, dessa kan innebära schemakrockar. 
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bioinformatik, energiteknik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär 
bioteknik. De kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie 
magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande 
huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik. 

5.1 Huvudområdet Teknik (grund- och avancerad nivå) 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5.2 Huvudområdet Förnybar elproduktion (avancerad nivå) 
Huvudområdet Förnybar elproduktion kombinerar teoretiska kunskaper inom området med praktiska 
erfarenheter utifrån ett industriellt relevant perspektiv. Huvudområdet innefattar kunskaper i 
elkraftteknik och nya metoder för förnybar elgenerering. 
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Förnybar elproduktion om den till största 
delen behandlar: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av olika 
typer av kraftverk baserade på förnyelsebar elproduktion eller motsvarande för komponenter i sådana 
system. Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
miljöteknik och projektledning. 

6 Föreskrifter om behörighet 

6.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till masterprogrammen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp. 
För de engelskspråkiga programmen krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk 
kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). 
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6.2 Särskild behörighet till masterprogrammet i förnybar elgenerering 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  
Minst 90 hp inom området teknik/elektroteknik inklusive kretsteori och elkraftteknik eller 
motsvarande 
och 30 hp inom området matematik inklusive envariabelanalys, beräkningsvetenskap, algebra och 
statistik eller motsvarande.  
Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till 
svensk högskoleutbildning på grundnivå.  

6.3 Antagning till senare del av program 
För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp 
programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid 
ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför 
höstterminen och senast 1 december inför vårterminen. 

7 Examensbestämmelser 
För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, 
alternativt en minst treårig yrkesexamen. 

7.1 Magisterexamen  
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 
högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana 
kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med 
kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett 
självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 

7.2 Masterexamen  
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 
års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i 
underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad 
nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om 
minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet). 

8 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen.  
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

9 Tillgodoräknande av kurs i masterexamen 
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. 
Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i 
examen.  
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Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda 
system, 120 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 att gälla 
fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2010-07-01 masterprogram i inbyggda system 
(UFV 2009/647).  

Engelska översättningar 
Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - One Year. 
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program med 
möjlighet till avgång med magisterexamen efter ett år. Programmen innehåller rekommenderade 
studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna 
direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering 
kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att 
studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och 
engelska. 

2.2 Programspecifika upplägg 
Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till masterexamen med inbyggda 
system som huvudområde.  Kursutbudet består till största delen av kurser i systemteknik, datorteknik, 
och datavetenskap.  Huvudområdet kan kompletteras med kurser inom t.ex. matematik och elektronik. 
Kurser kan även läsas vid andra lärosäten, inom eller utom landet.  

3 Mål för masterexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen 
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Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt 
i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och 
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

3.3 Lokala mål för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala 
universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
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Programmets syfte  
Masterprogrammet i Inbyggda system syftar till att utbilda personer med kompetens att konstruera 
inbyggda datorsystem och analysera huruvida systemen har de egenskaper som krävs för önskad 
funktionalitet. Inbyggda system kan alltid ses som delar av större tekniska system. En mångfald 
produkter i samhället styrs av datorer, t.ex. mobiltelefoner, tvättmaskiner, bilar och flygplan. De ser 
inte ut som datorer, men innehåller tio- eller tusentals mikroprocessorer som kör tio- eller miljontals 
rader programkod. De kallas inbyggda datorsystem. 
Kurserna inom programmet behandlar metoder för design, konstruktion, och analys av inbyggda 
datorsystem, särskilt deras programvara.  

ÅRSKURS 1/YEAR 1, lå 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Djup/Nivå Huvudområde2 
Period Code  Course name Credits Level Subject 

11  Rekommenderade kurser/Recommended courses   

 1DT086 Introduktion till studier i inbyggda system 5 G2F D, T 
  Introduction to studies in embedded systems  
 1DT004 Realtidssystem 10 A1N D, T 
  Real Time Systems    
  Alternativ /Optional courses    
 1DT052 Datakommunikation I 5 G1F D, T 
  Computer Networks    
 1MA148 Tillämpad matematik 

Applied Mathematics 
5 A1N M 

 1DL330 Funktionell programmering I 5 A1N D 
  Functional Programming I    
 1DL250 Programvaruteknik 5 A1N D, T 
  Software Engineering    
 1MD016 Människa-datorinteraktion  5 G1N D, STS, 
  Human computer interaction    
 1DL430 Bevisbart korrekt programvara (5) A1N D, T 
  Provably correct software    
      
12  Rekommenderade kurser/Recommended courses   
 1RT485 Introduktion till datorbaserade reglersystem 5 G2F T 
  Introduction to computer control systems    
 1TE663 Programmering av enkapseldatorerPE 

Microcontroller programming 
(5) A1N is, T, D 

 1TE723 Programmering av enkapseldatorer  5 A1N is, T, D 
  Microcontroller programming    
 1DT095 Trådlös kommunikation och inbyggda 

systemTK1  
5 A1F is, D, T 

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

2 Huvudområde anges med förkortningarna D = datavetenskap, is = Inbyggda system, M = matematik, T = Teknik. 
PE 1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663. 
TK1 1DT095 är föreläsningsdelen av 1DT077. 
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  Wireless Communication and Networked 
embedded systems 

   

 1DT077 Trådlös kommunikation och inbyggda 
systemTK2 

(5) A1F is, D, T 

  Wireless Communication and Networked 
embedded systems 

   

  Alternativ /Optional courses    
 1DL321 Kompilatorteknik I 5 G1F D, T 
  

1DL600 
 
1DL430 

Compiler Design I  
Testning och underhållsprogrammering 
Software Testing and Maintenance 
Bevisbart korrekt programvara 
Provably correct software 

 
(5) 
 
(5)10 

 
A1N 
 
A1N 

 
D, T 
 
D, T 

     
13  Rekommenderade kurser/Recommended 

courses 
   

 1DT056 Programmering av inbyggda system (5) A1F is, D, T 
  Programming embedded systems  
 1DT077 Trådlös kommunikation och inbyggda 

systemTK2 
(5)10 A1F is, D, T 

  Wireless Communication and Networked 
embedded systems 

   

 1TE663 Programmering av enkapseldatorer (5)10 A1N is, T, D 
  Microcontroller programming    
 1FA326 Digital elektronikkonstruktion med VHDL (5) A1N is, T 
  Digital electronics design with VHDL    
  Alternativ /Optional courses    
 1DL520 Kompilatorteknik II (5) A1N D, T 
  Compiler Design II    
 1DT064 Distribuerade system 5 A1N D, T 
  Distributed Systems    
 1DL250 Programvaruteknik 5 A1N D, T 
  Software Engineering     
 1TD480 Programmering av parallelldatorer 10 A1N D, T, tbv 
  Programming of Parallel Computers    
 1DT071 Maskininlärning (5) A1N D, T 
  Machine Learning    
 1DL600 Testning och underhållsprogrammering (5)10 A1N D, T 
  Software Testing and Maintenance     
      
14  Rekommenderade kurser/Recommended 

courses 
   

 1DT056 Programmering av inbyggda system (5) 10 A1F is, D, T 
  Programming embedded systems  
 1FA326 Digital elektronikkonstruktion med VHDL (5)10 A1N is, T 
  Digital electronics design with VHDL    
  Alternativ /Optional courses    
 1DL520 Kompilatorteknik II (5) 10 A1N D, T 

TK2 En del av projektet (kursens andra del) går att genomföra i period 4. 
 

 219 

                                                        

http://www.uu.se/node701?kKod=1DT056
http://www.uu.se/node701?kKod=1DT077
http://www.uu.se/node701?kKod=1DT077
http://www.uu.se/node701?kKod=1TE663
http://www.uu.se/node701?kKod=1FA326
http://www.uu.se/node701?kKod=1DL520
http://www.uu.se/node701?kKod=1DT064
http://www.uu.se/node701?kKod=1DL250
http://www.uu.se/node701?kKod=1TD480
https://www.selma.uu.se/selma2-uu/selma2/AF0100/granska?kplanid=28963%23eng_1DL600
http://www.uu.se/node701?kKod=1FA326


UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET I 
INBYGGDA SYSTEM  2014-2015 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2013/89 
 

  Compiler Design II    
 1DT082 Datakommunikation III 5 A1F D, T 
  Computer Networks III    
 1DT071 Maskininlärning (5) 10 A1N D, T 
  Machine Learning    
 1MD016 Människa-datorinteraktion  5 G1N D, T, STS 
  Human computer interaction    
13-14 1DT087 Examensarbete i inbyggda system * 15 A1E is 
  Thesis in Embedded Systems    

* 1DT087 Examensarbete i inbyggda system 15 hp endast för studenter som önskar avsluta med Magisterexamen. 
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ÅRSKURS 2, masterprogrammet i inbyggda system, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp Djup/Nivå Huvudområde 

Period Code  Course name Credits   Level Subject 

21  Rekommenderade kurser/Recommended courses  
 1DT059 Modellbaserad utveckling av programvara 10 A1F is, D, T 
  Model based design of embedded software    
 1RT495 Reglerteknik II 5 A1N is, T 
  Automatic Control II    
 1RT605 Spektral signalbehandling 5 A1F T 
  Spectral processing of signals 

 
Alternativ /Optional courses 

   

 1MD016 Människa-datorinteraktion  5 G1N D, T, STS 
  Human computer interaction    
 1DL330 Funktionell programmering I 5 A1N D 
  Functional Programming I    
 1DL250 Programvaruteknik 5 A1N D, T 
  Software Engineering    
      
22  Rekommenderade kurser/Recommended courses   
 1RT911 Inbyggda styrsystem projekt 15 A1F is, T 
  Embedded Control Systems Project    
 1FA328 Projekt i digital elektronikkonstruktion 15 A1F is, T 
  Digital Electronic Design Project    
   

Alternativ Optional courses 
   

 1DL321 Kompilatorteknik I 5 G2F D, T 
  Compiler Design I    
      
23-24 1DT068 Examensarbete i inbyggda system 30 A2E is 
  Thesis in Embedded Systems    
 1DT090 Examensarbete E i inbyggda system 45 A2E Is 
  Degree project E in Embedded Systems    
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4.2 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program 
vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Huvudområdet 

Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. 
För teknisk examen på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen 
används endast huvudområdet teknik. 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För 
kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 
bioinformatik, energiteknik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär 
bioteknik. De kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie 
magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande 
huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik. 

5.1 Huvudområdet Teknik (grund- och avancerad nivå) 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5.2 Huvudområdet Inbyggda system (avancerad nivå) 
Huvudområdet Inbyggda system handlar om att konstruera inbyggda datorsystem, och analysera 
huruvida systemen har de egenskaper som krävs för önskad funktionalitet.  
Inbyggda system kan alltid ses som delar av större tekniska system. En mångfald produkter i samhället 
styrs av datorer, t.ex. mobiltelefoner, tvättmaskiner, bilar och flygplan. De ser inte ut som datorer, men 
innehåller många mikroprocessorer som kör många rader programkod. De kallas inbyggda 
datorsystem.  
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Inbyggda system om den till största delen 
behandlar: 
• Metoder som krävs för design, konstruktion, och analys av inbyggda datorsystem, särskilt deras 
programvara.  
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• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori kan vara kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 

6 Föreskrifter om behörighet 

6.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till masterprogrammen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp. 
För de engelskspråkiga programmen krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk 
kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). 

6.2 Särskild behörighet till masterprogrammet i inbyggda system 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

En examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp inom något av huvudområdena teknik, 
matematik, 

datavetenskap eller motsvarande, inklusive 30 hp i matematik och 30 hp i datavetenskap inklusive 
programmering, datorarkitektur och operativsystem. 

6.3 Antagning till senare del av program 
För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp 
programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid 
ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför 
höstterminen och senast 1 december inför vårterminen. 

7 Examensbestämmelser 
För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, 
alternativt en minst treårig yrkesexamen. 

7.1 Magisterexamen  
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 
högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana 
kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med 
kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett 
självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 

7.2 Masterexamen  
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 
års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i 
underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad 
nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om 
minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet). 

8 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen.  
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
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för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

9 Tillgodoräknande av kurs i masterexamen 
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. 
Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i 
examen.  
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Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell 
ledning och innovation, 120 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 att gälla 
fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2010-07-01 masterprogram i industriell 
ledning och innovation vid Uppsala universitet (UFV 2009/647).  

Engelska översättningar 
Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - One Year. 
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program med 
möjlighet till avgång med magisterexamen efter ett år. Programmen innehåller rekommenderade 
studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna 
direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering 
kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att 
studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och 
engelska. 

2.2 Programspecifika upplägg 
Det ämnesmässiga innehållet i programmet kan benämnas som kunskaper i innovationsledning som 
praktisk aktivitet och som teoretiskt fält. Med ”entreprenörskap” avses då den sammansatta process via 
vilken nya ekonomiska aktiviteter och nytt värdeskapande manifesterar sig i världen. Med 
”innovation”, å sin sida, avses här processer via vilka nya produkter, tjänster, upplevelser och värden 
skapas. De två begreppen överlappar, vilket gör att programmet i stort kan sägas omfatta skapandet av 
nya värden i den teknikintensiva ekonomin. De kunskaper som förmedlas i programmet omfattar både 
de förmågor som krävs för att verkställa detta och de kunskaper som krävs för att förstå, analysera och 
hantera sådana processer i en bred mängd kontexter. Karakteristiskt här är att programmet kombinerar 
praktiknära kunskap i innovation med teoretiska fördjupningar i bl.a. entreprenörskap, 
produktutveckling och projektledning.  
Sammanfattningsvis lägger programmet stor vikt vid såväl: 

• Den praktiska aspekten, att ge studenten de verktyg han/hon behöver för att engagera sig i 
management och innovativ verksamhet.  

• Den teoretiska aspekten, att ge studenten en inblick i den teori som existerar kring 
management och innovationsledning, för att möjliggöra en självständig teoretisk utveckling i 
samklang med praktiskt entreprenörskap. 
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3 Mål för masterexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 

3.2 Högskoleförordningen 
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt 
i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och 
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

3.3 Lokala mål för masterprogrammet i industriell ledning och 
innovation vid Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
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Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  

Programmets syfte  
Studieplanen är upplagd som en basutbildning för framgångsrikt innovationsarbete. Kurserna bygger 
upp praktisk kompetens inom området samt en teoretisk förståelse för de frågeställningar och metoder 
som karakteriserar industriell management och innovationsledning. En student som fullföljt 
programmet har kompetens att driva innovationsprojekt både inom ett existerande företag 
(intraprenörskap) och självständigt (nyföretagande), samt kompetens att leda utvecklingsverksamhet.  
Studenter som läser Entreprenörskolan i Uppsala förbereds för utvecklingsuppgifter inom såväl små 
entreprenörsledda företag som större företags produkt- och affärsutvecklande enheter. 

ÅRSKURS 1, masterprogrammet i industriell ledning och innovation, lå 2014/2015 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Djup/Nivå Huvudområde2 

Period Code Course name Credits Level Subject 

11 1TE061 Industriell Projektledning  5 G1F T, int 
  Industrial Project Management    
 1TE728 Industriell ekonomi 5 G2F int 
  Industrial Management     
 1TE727 Industriell strategi och organisation 5 A1N T, int 
  Industrial Strategy and Organisation    
      
12 1TE027 Industriell Projektledning II 5 A1N T, int 
  Industrial Project Management II    
 1TE062 Innovationsledning 10 A1N T, int 
  Innovation Management     
      
13 1TE684 Ledning av produktutveckling 5 A1N int, T 
  Product Development Management    
 1TE063 Kundfokuserad produktutveckling 5 A1N T, int 
  Customer Focused Product Development    
 1TE685 Marknadsföring för det industriella 

företaget 
5 A1F int 

  Marketing for Industrial Companies    
      
14 1TE051 Projekt: Fördjupning i 

produktutveckling/Marknadsanalys 
5 A1F int 

  Project: Product development/Market research in depth  
 1TE053 Industrialisering  10 A1F int 
  Industrialization    
      
13-14 1TE850 Examensarbete i Industriell ledning och 

innovation3 
15 A1E int 

  Degree Project in Industrial Management and Innovation 
1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs 

kan inregistreras i UPPDOK (UU). 
2  Huvudområde anges med förkortningarna int = Industriell teknik och T = Teknik 
3  1TE850 Examensarbete i Industriell ledning och innovation endast för studenter som avser avsluta med magisterexamen.  
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ÅRSKURS 2, masterprogrammet i industriell ledning och innovation, lå 2014/2015 
Studenter har möjlighet att välja profilinriktning inför årskurs 2. För profilen Entreprenörskolan i 
Uppsala måste studenterna ansöka i konkurrens med studenter från andra program. Studenter är dock 
garanterade plats i profilinriktningen Produktutveckling och Industrialisering.  
 

ÅRSKURS 2, profil Produktutveckling och industrialisering, lå 2014/2015 

Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Djup/Nivå Huvudområde2 

Period Code Course name Credits Level Subject 

21 1TE067 Innovationens filosofi, del 1 (5) A1F T, int 
  Innovation philosophy    
 1TE077 Kvalitativ och kvantitativ metod, del 1 (5) A1F T, int 
  Qualitative and Quantitative Methods    
  Valbar kurs 5   
  Optional Course    
      
22 1TE067 Innovationens filosofi, del 2 (5) 10 A1F T, int 
  Innovation philosophy    
 1TE077 Kvalitativ och kvantitativ metod, del 2 (5) 10 A1F T, int 
  Qualitative and Quantitative Methods    
  Valbar kurs 5   
  Optional Course    
      
23-24 1TE962 Examensarbete i industriell teknik 30 A2E int 
  Degree Project in Industrial Engineering    
 

ÅRSKURS 2, profil Entreprenörskolan i Uppsala, lå 2014/2015 
Entreprenörskolan kan ersätta det ordinarie avslutande studieåret inom alla civilingenjörsprogram och 
vissa masterprogram. 
 
Period Kurskod  Kursens benämning Hp1 Djup/Nivå Huvudområde2 

Period Code Course name Credits Level Subject 

21-22 1TE674 Teknikbaserad affärsutveckling och 
entreprenörskap 

30 A1F T, int 

  Business Development and Entrepreneurship    
      
23-24 1TE962 Examensarbete i industriell teknik 30 A2E int 
  Degree Project in Industrial Engineering    

1 Siffror inom parentes visar kursens arbetsbelastning under perioden. Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd 
kurs kan inregistreras i UPPDOK (UU). 

2  Huvudområde anges med förkortningarna int = Industriell teknik och T = Teknik 
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4.2 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program 
vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Huvudområdet 

Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. 
För teknisk examen på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen 
används endast huvudområdet teknik. 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För 
kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 
bioinformatik, energiteknik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär 
bioteknik. De kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie 
magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande 
huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik. 

5.1 Huvudområdet Teknik (grund- och avancerad nivå) 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5.2 Huvudområdet Industriell teknik (grund- och avancerad nivå) 
Huvudområdet Industriell teknik är tvärvetenskapligt och kombinerar teknisk kunnande med frågor 
som rör organisation och ledning, innovationsprocesser samt entreprenöriell verksamhet.  
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Industriell teknik om den till största delen 
behandlar: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av 
tekniska system inom utvalt ämnesområde eller motsvarande för komponenter i sådana system. 
• Teknikbaserad affärsutveckling. Detta innefattar t.ex.  entreprenörskap och marknadsanalys men 
även kurser som produktutveckling.  
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• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är industriell ekonomi, 
produktionsledning, industrialisering, kvalitets- och miljöteknik samt projektledning. 

6 Föreskrifter om behörighet 

6.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till masterprogrammen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp. 
För de engelskspråkiga programmen krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk 
kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). 

6.2 Särskild behörighet till masterprogrammet i industriell ledning 
och innovation 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

Examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp med teknisk, naturvetenskaplig, medicinsk eller 
farmaceutisk inriktning.  
Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till 
svensk högskoleutbildning på grundnivå. 

6.3 Antagning till senare del av program 
För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp 
programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid 
ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför 
höstterminen och senast 1 december inför vårterminen. 

7 Examensbestämmelser 
För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, 
alternativt en minst treårig yrkesexamen. 

7.1 Magisterexamen  
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 
högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana 
kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med 
kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett 
självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 

7.2 Masterexamen  
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 
års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i 
underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad 
nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om 
minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet). 

8 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen.  
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
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om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

9 Tillgodoräknande av kurs i masterexamen 
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. 
Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i 
examen.  
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Utbildningsplan för masterprogrammet i molekylär 
bioteknik, 120 hp, 2014/2015 

1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 att gälla 
fr.o.m. 2014-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2010-07-01 masterprogram i molekylär 
bioteknik (UFV 2009/647).  

Engelska översättningar 
Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - One Year. 
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. 

2 Beskrivning av utbildningen 

2.1 Upplägg, allmänt 
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna tvååriga program med 
möjlighet till avgång med magisterexamen efter ett år. Programmen innehåller rekommenderade 
studiegångar för att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna 
direkt uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering 
kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det 
egna lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att 
studenterna uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och 
engelska. 

2.2 Programspecifika upplägg 
Huvudområdet Molekylär bioteknik har biologi och molekylärbiologi som grund men inbegriper 
kunskap och metoder från andra områden som t.ex. matematik, fysik, datavetenskap, och kemi. 
Molekylär bioteknik innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa 
avsedda för särskilda produkter och processer. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på 
de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av 
en stark forskningsnärhet. Dessutom erbjuds kurser som förbereder för en yrkesverksamhet inom 
näringsliv och myndigheter.  
Examensarbetet utförs på företag, statligt verk eller inom universitetet. För masterexamen finns två 
alternativ för examensarbeten; 30 hp eller 45 hp. För magisterexamen görs ett examensarbete om 15 
hp. 

3 Mål för masterexamen 

3.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå. 
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3.2 Högskoleförordningen 
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt 
i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och 
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

3.3 Lokala mål för masterprogrammet i molekylär bioteknik vid 
Uppsala universitet 
De lokala målen för programmet hittar du på http://www.teknat.uu.se/student/ i samband med 
utbildningsplanerna.  

4 Programmets kurser 

4.1 Studieplan 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till 
examenskrav.  
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen  
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Programmets syfte 
Masterprogrammet i molekylär bioteknik ska ge kunskaper och färdigheter för kvalificerad 
yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget 
företagande eller för en fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten kunna delta 
i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete inom skilda områden. 

ÅRSKURS 1, masterprogrammet i molekylär bioteknik, lå 2014/2015 

Period1 Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde2 

Period Code  Course name Credits Level Subject 

11 1MB800 Molekylär bioteknik– startkurs 15 A1N MB 
  Molecular Biotechnology - starting course    
  
12 1MB423 Immunologi  5 A1N T, MB 
  Immunology    
 1MB429 Makromolekylära maskiner 5 A1N T, MB 
  Macromolecular Machine    
 1MB428 Genombiologi 5 A1N T, BK, MB 
  Genome Biology    
 eller     
 1MB402 Evolution – orsaker och konsekvenser 5 A1N BK, MB 
  Evolution – causes and consequences    
      
13 1MB431 Mikrobiella reglermekanismer  5 A1F T, MB 
  Microbial regulatory mechanisms    
 1MB433 Syntetisk biologi 10 A1F T, MB 
  Synthetic Biology    
      
14 1MB443 Röntgenkristallografi 5 A1F T, MB 
  Protein Crystallography    
 1MB801 Bibliografiskt projekt i molekylär 

bioteknik 
5 A1N MB 

  Literature Project in Molecular 
Biotechnology 

   

 1KB761 Proteinbioteknologi 10 A1F K, T, MB 
  Protein Biotechnology    
      
 1MB815 Examensarbete D i Molekylär bioteknik * 15 A1E MB 
  Degree project D in Molecular Biotechnology  

 
1 Ordningen av kurser i programmet visas per studieår. Varje år delas in i fyra perioder, med period 11 menas period 1 
år ett etc. 
2 Huvudområde anges med förkortningarna B = Biologi, BK = Bioinformatik, D = Datavetenskap, K = Kemi, T = 
Teknik, TB= Tillämpad bioteknik, MB= Molekylär bioteknik 
* 1MB815 Examensarbete D i Molekylär bioteknik 15 hp är enbart för de studenter som ska ta ut en magisterexamen. 
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ÅRSKURS 2, masterprogrammet i molekylär bioteknik, lå 2014/2015 

Period  Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Period Course code  Course name Credits Level Subject 

21 1BG301 Protein engineering 15 A1F B, K, T 
  Protein Engineering    
 1KB466 Biosensorer 5 A1F K, T 
  Biosensors    
 1KB457 Nanobioteknik 10 A1N K, T 
  Nanobiotechnology    
22 1MB5111 Beräknings- och systembiologi I 15 A1F T, MB 
  Computational and Systems Biology I    
 1KB764 Molekylär bioteknik för förnybar energi 15 A1F T, MB, K 
  Molecular Biotechnology for Renewable Energy   
 1MB645 Examensarbete E i Molekylär bioteknik (15) A2E MB 
  Degree project E in Molecular Biotechnology   
      
23 1MB645 Examensarbete E i Molekylär bioteknik (15) A2E MB 
  Degree project E in Molecular Biotechnology   
 1MB630 Examensarbete E i Molekylär bioteknik (15) A2E MB 
  Degree project E in Molecular Biotechnology   
      
24 1MB645 Examensarbete E i Molekylär bioteknik (15) 45 A2E MB 
  Degree project E in Molecular Biotechnology   
 1MB630 Examensarbete E i Molekylär bioteknik (15) 30 A2E MB 
  Degree project E in Molecular Biotechnology   
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Tillvalskurser 

Kurskod  Kursens benämning Hp Nivå/Djup Huvudområde 

Course code  Course name Credits Level Subject 

1MB801 Bibliografiskt projekt i molekylär bioteknik 5 A1F MB 

1MB802 Bibliografiskt projekt i molekylär bioteknik 10 A1F MB 

1MB803 Forskningspraktik 10 A1F BK, MB 

1MB804 Forskningspraktik 15 A1F BK, MB 

1MB805 Forskningspraktik 20 A1F BK, MB 

1MB806 Projektarbete i molekylär bioteknik 10 A1F MB 

1MB807 Projektarbete i molekylär bioteknik 20 A1F MB 

 
  

4.2 Examensarbete 
Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten tillämpas för samtliga tekniska program 
vid Uppsala universitet. Blanketter och anvisningar för studenter finns tillgängliga på fakultetens 
hemsida http://www.teknat.uu.se/student. 

5 Huvudområdet 

Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. 
För teknisk examen på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen 
används endast huvudområdet teknik. 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För 
kurser inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 
bioinformatik, energiteknik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär 
bioteknik. De kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie 
magister/masterexamen. Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande 
huvudområdet teknik och uppfyller därmed också kraven för huvudområdet teknik. 

5.1 Huvudområdet Teknik (grund- och avancerad nivå) 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina 
livsvillkor, eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att 
även detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om 
den innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
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sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt 
ingå i examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska omprövas om kursen avviker från 
dessa kriterier.  

5.2 Huvudområdet Molekylär bioteknik (avancerad nivå) 
Huvudområdet Molekylär bioteknik har biologi och molekylärbiologi som grund men inbegriper 
kunskap och metoder från andra områden som t.ex. matematik, fysik, datavetenskap, och kemi. 
Molekylär bioteknik innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa 
avsedda för särskilda produkter och processer. 
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Molekylär bioteknik om den till största 
delen behandlar: 
• Tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar därav som t.ex. produkter och processer.  
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av 
biologiska system eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara 
fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori kan vara kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 

6 Föreskrifter om behörighet 

6.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till masterprogrammen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp. 
För de engelskspråkiga programmen krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk 
kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). 

6.2 Särskild behörighet till masterprogrammet i molekylär bioteknik
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

• examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp inom något av ämnesområdena naturvetenskap, 
datavetenskap, teknik, matematik, farmaci eller medicin. 

• kunskaper i matematik (t ex algebra, analys, differentialekvationer och matematisk statistik) 
motsvarande 30 hp. 

• kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylär 
genetik motsvarande 30 hp. 

• kunskaper och laborationsfärdigheter i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi 
motsvarande 30 hp. 

• kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet med programvara för beräkningar och 
textbearbetning.  

6.3 Antagning till senare del av program 
För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp 
programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid 
ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför 
höstterminen och senast 1 december inför vårterminen. 
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7 Examensbestämmelser 
För att få ut en examen på avancerad nivå krävs en minst treårig generell examen på grundnivå, 
alternativt en minst treårig yrkesexamen. 

7.1 Magisterexamen  
Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå omfattande sammanlagt 60 
högskolepoäng (1 års heltidsstudier). 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana 
kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med 
kurser på avancerad nivå omfattande minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett 
självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. 

7.2 Masterexamen  
Masterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 
års heltidsstudier). 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Dock ej sådana kurser som ingår i 
underliggande examen på grundnivå. Examen ska innefatta ett huvudområde med kurser på avancerad 
nivå omfattande minst 60 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt examensarbete om 
minst 30 högskolepoäng (dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet). 

8 Betyg och examination  
Examinationsform och betygsskala framgår av kursplanen.  
 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 
dagar, dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Student som underkänts i visst prov två gånger skall, 
om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller annan examinationsform. Rätten till nytt prov 
för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för 
studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet” UFV 2009/902). 

9 Tillgodoräknande av kurs i masterexamen 
Vissa kurser kan inte ingå i examen samtidigt på grund av att deras innehåll överlappar för mycket. 
Innehållet framgår av respektive kursplan och Examensenheten beslutar vilka kurser som får ingå i 
examen.  
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