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Minnesanteckningar fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsråd 
 
Tid: 2016-03-09, kl. 13.00–16.30 
Plats: Utsikten, Campus Gräsvik Karlskrona 
 
Närvarande: 
 Ordförande: 
  Eva Pettersson 
 
 Företrädare för verksamheten: 
  Abdellah Abarkan 

Peter Ekdahl 
  Per-Olof Gunnarsson 
  Vicky Johnson Gatzouras 
  Michael Mattsson 

Mats Lintrup 
Eleonore Lundberg 

  Stefan Sjödahl 
Jenny Welander     

 
Studeranderepresentanter:  
 Samuel Sörensson 
 Johan Eelde Koivisto 

    
 Frånvarande: 
  
 Företrädare för verksamheten 
     

Studeranderepresentanter 
Sanna Helminen Karlsson   

    
Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat.         

 
 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes med tillägg för ett antal punkter 
under övrigt. 

 
 Val av justerare: 
  Michael Mattsson 
 
 Protokoll från föregående möte 

Från föregående mötesprotokoll rapporterades det att: 
-krav på att undervisningsspråk (vid annat än svenska) ska anges i 
kursplanen  

 
Minnesanteckningar 
Utbildningsrådet 
2016-03-09  
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-Michael Mattssons uppdrag att ta fram en tabell i excelform för 
sammanställning av lärarledd tid/kontakttimmar nu är klart och 
tabellunderlaget utskickat till institutionerna  
Protokollet förklarades därefter justerat och lades till handlingarna.  

 
Information från ordförande 

Samtliga utvärderingar (UKÄ) i denna utvärderingsomgång är nu 
klara. Den sista för BTH:s vidräkning var 
Specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot 
distriktssjuksköterska där omdömet blev hög kvalitet. 
 
Riksdagen har fattat beslut om nytt utvärderingssystem för högre 
utbildning. Man anser att det nya systemet måste följas upp för att 
se till att det verkligen förbättrar utbildningarnas kvalitet. Det 
innebär att riksdagen uppmanar regeringen att genomföra sådana 
uppföljningar. Riksdagen föreslår dels att regeringen utvärderar 
systemet efter tre år, dels att Universitetskanslersämbetet lämnar 
en rapport varje år om hur systemet fungerar. Vidare väntas det 
besked inom kort om vilka forskarutbildningsämnen som ska 
utvärderas. 
 
Rektor har beslutat om att BTH ska starta två nya 
civilingenjörsutbildningar HT-2018, Data Science och Marin 
teknik (namnen på programmen kan komma att ändras).  
 
Vicerektor har haft ansvarat för en utredning om 
laborationsverksamheten i utbildningen på BTH. Översynen ska 
resultera i en behovsinventering och förslag på uppgradering av 
verksamheterna. En arbetsgrupp under ledning av Jan-Anders 
Månsson har nu presenterat ett förslag som rektor beslutat 
godkänna.  
 
Studievägledarna har tagit fram ett förslag på ett 
definitionsdokument av Individuell studieplan med bäring på när 
man ska upprätta och inte upprätta en individuell studieplan samt 
vad den ska innehålla. Rådet diskuterade och kom med synpunkter. 
Vicerektor fick i uppdrag att förmedla dessa synpunkter samt be 
studievägledarna att fullfölja arbetet med dokumentet. 
               

Två förslag på mindre omfattande utbildningsplaner 
Pelle Gunnarsson, Eleonore Lundberg och Jenny Welander 
redovisade uppdraget, att med beaktande av förordningsmässiga 
krav, banta antalet sidor i utbildningsplanerna. Detta 
åskådliggjordes genom två exempel med utbildningsplanen för 
Civilingenjör i industriell ekonomi som förlaga. Rådet diskuterade 
och var enigt om att förslag nummer två var att rekommendera att 
gå vidare med. I huvudsak innebär det att syftestexten tas bort men 
att terminsredovisningen av när kurserna ges bibehålls samt att 
urvalsmetod och utdrag ur nationell och lokal examensordning inte 
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redovisas i utbildningsplanen. Synpunkter som kom upp var att det 
borde undersökas om det är möjligt att länka till kursplanen direkt i 
den PDF-fil av utbildningsplanen som ligger på programmets 
hemsida. Detta när nu syftet troligtvis inte längre kommer att 
presenteras i utbildningsplanen. Layouten på utbildningsplanen 
borde också ses över, främst för att öka läsbarheten.  
    

Diskussion om TOEFL-test och om vilken nivå på förkunskaper i engelska 
språket vi ska kräva  

Då det framkommit synpunkter från både lärare och medstudenter 
att kunskaperna i engelska hos vissa internationella studenter är så 
dåliga att det t.ex. skapar problem i samband med grupparbete kan 
ett alternativ vara att höja resultatkraven från TOEFL-testet. KTH, 
Uppsala och Lund har samma krav som BTH. Bara ett fåtal 
internationella lärosäten har högre krav. Vad kan vi då göra? 
Kontrollera förkunskapskraven till master/magisterprogrammen 
men även när det gäller avtalsstudenterna. Förslag att göra 
djupintervjuer med kursansvariga för att utröna vilka 
studentgrupper som har sämst språkkunskaper i engelska samt se 
över avtalen med bäring på språkkrav i engelska. Det uppdrogs åt 
Jenny Welander, avdelningen för utbildningsstöd, att utröna vilka 
studentgrupper som är aktuella i det här fallet samt att se över 
avtalen med bäring på språkkraven i engelska. Vidare kontakt har 
tagits med Welander efter sammanträdet som uppger att det som 
avdelningen för utbildningsstöd kan kontrollera är studentgruppen 
som söker hit som Freemovers. Avtalsstudenter och 
utbytesstudenter som söker via den Bilaterala databasen, samt 
själva avtalshanteringen, hanteras av Studerandeavdelningen. 
Sekreteraren kontaktar Björn Lundgren Leijonbielke, chef för 
Studerandeavdelningen, om detta uppdrag.             

 
Miljömål 2016-2018 

Eva Pihlblad redogjorde för sitt uppdrag att samordna arbetet med 
BTH:s Miljömål 2016-2018. Idag har vi inga miljömål, de gamla 
gick ut 2015. Vi fick en kort nulägesanalys av Naturvårdsverkets 
(NV) rapport 2015. Vidare redogjordes det för att några lärosäten 
som var mycket högt rankade hos NV kommer att lämna skriftlig 
uppdaterad information till BTH om hur man arbetar med 
miljömålen i den dagliga verksamheten. Diskussion i rådet om hur 
hög ambitionsnivå man ska ha. Koppling till FUS:en. Man ska ha i 
beaktande att vi har att följa en särlagstiftning, i första hand 
Högskolelagen som i 1 kap 5§ bl.a. tar upp att högskolorna ska 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
Vi ska ha ett förhållningssätt till de relevanta miljömål vi ställer 
upp. Kartläggning av varje utbildningsprogram i enlighet med vad 
som skrivits ovan och där olika program kan ha olika tydliga 
miljömål.    
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Temadiskussion målmatriser och programansvarigas status 

Målmatriserna har av många upplevts som ganska tunga att 
arbeta med. Det har varit ett påhäng för programansvariga som inte 
sällan haft svårt att uppfatta alla de förändringar som gjorts i 
kursplaner eftersom någon signal om detta inte kommit per 
automatik. Christina Hansson, enheten för utbildningsutveckling, 
har fått i uppdrag att konstruera ett systemstöd (databas) för 
målmatriser. Enheten ska också utbilda programansvariga i detta 
under flera utbildningsomgångar. Därför krävs inte målmatriser in 
i samband med att utbildningsplanerna för HT-17 ska fastställas. 
Det nya systemet ska vara i bruk inför utbildningsplanerna som ska 
fastställas inför HT-18. Rådet ställde sig positiv till detta.   
  

   
 Programansvarigas status 

Rektor har gett vicerektor i uppdrag att se över programansvarigs 
rollbeskrivning. Som ett led i detta har utbildningsrådet diskuterat 
programansvarigs roll enligt nuvarande rollbeskrivning (ansvar 
och befogenheter). För att kunna uppfylla detta krävs mandat och 
pengar. Vidare diskuterades det om snäv tidstilldelning och 
mycket splittrade arbetsuppgifter, ibland en ”slasktrattsroll”. Flera 
efterlyste att programansvarig ska ha större inflytande att påverka 
målen i kurserna. Ett kluster har infört årskursansvariga som 
övervakar progressionen i utbildningen, att vissa 
utbildningsmoment inte tappas bort samt fungerar som ett visst 
stöd till programansvarig. Ett årligt utvecklingssamtal om 
programmet administrerat av respektive utbildningsledare kom 
också på förslag.         
 

Förberedande av kurspaket avtalsstudenter kandidatexamen 
1. Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom 

maskinteknik, 180 hp, ht 2016, Kunming University of 
Science and Technology  

2. Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom 
maskinteknik, 180 hp, ht 2016, Shanghai Dian Ji 
University 

3. Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom 
maskinteknik, 180 hp, ht 2016, Shanghai Second 
Polytechnic University 

Följande kurspaket ansågs behövas återremitteras och genom experten för 
internationella relationers försorg justeras i enlighet med vad som framkom på 
sammanträdet samt skickas in till utbildningsrådet för förnyad prövning. 
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1. Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom 
maskinteknik, 180 hp, ht 2016, Kunming University of 
Science and Technology  

2. Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom 
maskinteknik, 180 hp, ht 2016, Shanghai Dian Ji 
University 

3. Plan för kvalifikation till kandidatexamen inom 
maskinteknik, 180 hp, ht 2016, Shanghai Second 
Polytechnic University 

 
 
 
Övriga frågor 

  
Kommande revidering av inrättande av program, 
Webbprogrammering och Technical Artist.  
 
BTH inrättade utbildningsprogrammet Webbprogrammering 
120, hp, distans, under våren 2015. Förkunskapskrav matematik 2. 
Sedan ett antal år tillbaka erbjuder BTH också 
utbildningsprogrammet Webbprogrammering 180 hp, Campus, 
med förkunskapskrav matematik 3. I samband med inrättandet av 
distansprogrammet framförde programansvarig (och en 
utvecklingsgrupp för programmet) för de båda programmen att 
förkunskapskraven borde vara samma för båda programmen, d.v.s. 
en sänkning till matematik 2 för det treåriga campusprogrammet. 
Detta bl.a. för att studenter som har gått det tvååriga programmet 
ska kunna fortsätta sina studier ytterligare ett år och ta ut en 
kandidatexamen men också ör att man ser stora 
samverkansmöjligheter mellan campus- och distansprogrammet. 
För att i viss mån kompensera för sänkning av matematikkravet på 
180 hp programmet planerar man att införa en matematikkurs som 
delvis motsvarar den nivån man hade då matematikkravet var 
högre. 
 
Diskussion i rådet. Mot detta ska ställas att BTH missar ett unikt 
tillfälle att få samtliga kandidatprogram på campus i datavetenskap 
och programvaruteknik i en gemensam basplattform som gynnar 
samordning och samläsning. Hur ser huvudområdesansvariga i 
programvaruteknik på detta? Kan de lokala examensmålen för 
programvaruteknik nås? (skriftligt underlag från HA efterfrågas). 
 
Technical Artists företrädare för utbildningsprogrammet för en 
diskussion om att ansöka om att få byta huvudområde från 
utveckling av digitala spel till datavetenskap. En av anledningarna 
är att det är svårt att erbjuda studenterna relevanta kurser inom 
huvudområdet. En annan är att eftersom huvudområdet idag är 
unikt för BTH så kan det ställa till svårigheter för studenter att läsa 
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vidare på master -och magisternivå. Då underlättar det om man har 
en examen i datavetenskap istället. Det skulle också bli lättare för 
studenter som vill byta program inom BTH samt att öka 
möjligheten till utbytesstudier. 
 
Diskussion i rådet. Skäl som talar mot ändringen av huvudområde 
med bibehållet matematikkrav (Ma 2) är att förled med teknologie 
är önskvärt (BTH:s lokala matematikkrav) inte minst då det finns 
tillfälle att skapa en gemensam plattform med samtliga 
kandidatprogram på campus i datavetenskap och 
programvaruteknik som gynnar samordning och samläsning. 
Svårigheter att utföra examensarbeten med tillräckligt hög kvalitet 
med otillräckliga kunskaper i matematik. Hur ser 
huvudområdesansvariga i datavetenskap på detta? Kan de lokala 
examensmålen för datavetenskap nås? (skriftligt underlag från HA 
efterfrågas). Hur ser huvudområdesansvarig för utveckling av 
digitala spel på detta?  
  
Vicerektor tog upp frågan om hur rådet ställde sig till extra utskick 
av material som inkommit efter ordinarie utskicks utsändande. 
Rådet ansåg om att det bedömdes som mycket väsentligt (akut) är 
det ok men ser gärna då att sändningen paketeras i en fil. 
 
Mats Lintrup tog upp att mallen för kursplaner inte fungerar som 
den ska. Det konstaterades att det arbetas på en ny mall redo att tas 
i bruk till hösten. Lintrup beskrev också problemet med att få till 
mötestider med externa ledamöter i gruppen för strategisk 
programutveckling vilket gör att tidsplanen blir svår att följa. 
Rådet anser dock att de externa ledamöternas medverkan är så 
väsentlig att en eventuell tidsförskjutning kanske måste accepteras.  
Några punkter fick skjutas till nästa möte eller diskuteras i en 
mindre grupp efter avslutat sammanträde.    

  
Till nästa möte   

 
Mötet avslutas 

 
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 
Eva Pettersson 
Ordförande    
 
Michael Mattsson 
Justeras 
 
Per-Olof Gunnarsson 
Sekreterare             

7

BILAGA 1



   VRD023/15 
  BTH-4.1.7-0502-2015 
 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

 
 

Rollbeskrivning för programansvarig 
 

   
Utveckling och underhåll av programmet 
 
1. Ansvar för det pedagogiska ledarskapet inom programmet, bl.a. genom dialog 

med den personal som är involverad i programmet.  
 
2. Ha en dialog med berörda prefekter gällande resurser och kompetensförsörjning 

av kurser i utbildningsprogrammet. 
 

3. Säkerställa att ett utbildningsprogram uppfyller kraven för de nationella 
examensmål som gäller för aktuell examen. Säkerställa att kurserna i 
programmet tillsammans uppfyller de mål för programmet som är listade i 
utbildningsplanen samt att det finns god progression under utbildningen. 

 
4. Årlig översyn av programmets utbud av obligatoriska och valbara kurser, 

initiativ till förbättringar av kurser samt eventuellt framtagande av nya kurser. 
 

5. I enlighet med ”Process för kursplanering” planera programmets kurser i 
kursplaneringsverktyget. 

 
6. Årligen i enlighet med ”Process för hantering av utbildningsplaner” ge förslag 

på uppdatering av utbildningsplanen för programmet samt leverera densamma.  
 

7. Övergripande kontroll av programmets kvalitet med utgångspunkt från 
genomförda kurs- och programvärderingar samt kvalitetskontroll av utförandet 
av de kurser som programmet innehåller t.ex. genom granskning av 
kursvärderingar. Initiera åtgärder för att rätta till brister i programmets 
måluppfyllnad, t.ex. brister i kurser som uppvisar undermålig kvalitet med 
avseende på innehåll mål, genomförande eller examination. 

 
8. Svara på frågor om programmet i samband med rekrytering av studenter samt 

på annat sätt vara marknadsavdelningen behjälplig vid marknadsföring och 
andra åtgärder för att rekrytera studenter. 
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Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

 

9. Granska och ge synpunkter på texter för kataloger och annat 
marknadsföringsmaterial enligt gällande tidplaner.  

 
10. Ge stöd i antagningsprocessen då särskilt urval ska göras. 
 
Stöd till enskilda studenter 
 
11. Förslag på stöd och åtgärder till enskilda studenter, bl.a. utifrån kontinuerliga 

uppföljningar över de enskilda studenternas studieprestationer på programmet. 
 

12. Ge stöd till studenterna vid frågor om den enskilda studentens val av kurser 
eller planering av utbildningen. 

 
13. I samarbete med studievägledare och student ta fram individuell studieplan 

samt godkänna denna.  I samband med fastställande av studieplan även i 
förekommande fall godkänna omregistrering på termin. 

 
14. Godkänna studieuppehåll från programmet. 

 
15. Bistå huvudområdesansvarig eller utbildningsledare vid beslut om 

tillgodoräknande mot den examen som programmet leder till. 
 

16. I undantagsfall skriva intyg till studenten om detta inte kan hanteras av BTH:s 
centrala studerandeadministration. 

 
17. Bistå samordnare för studenter med funktionsnedsättning genom information 

och diskussion som leder till ett bättre underlag för samordnarens beslut om 
pedagogiska stödåtgärder.  

 
Kontakter mot hela studentgruppen 
 
18. Ta emot nya studenter på programmet (start av termin 1) och utföra upprop på 

programmet. Informera de nya studenterna om programmets syfte, 
uppbyggnad och genomförande samt om de examensmål som gäller för 
programmet.  
 

19. I samband med uppropet, eller under de två första veckorna, informera 
studenterna om BTH:s värdegrund i form av en guide om diskriminering, 
trakasserier och kränkande särbehandling. 
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Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

 

 
20. Kontinuerliga kontakter med studentgruppen i syfte att inhämta studenternas 

synpunkter och erfarenheter om hur studierna på programmet fungerar. 
 

21. Lyfta studentnära frågor som exempelvis avser att förbättra studiemiljön eller 
berör studenternas intresseorganisationer till respektive utbildningsledare.   
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Riktlinjer och guide för utbildningsplaner   
 
Allmänt 
Utbildningsplanerna genereras från KursInfo. Kurskopplingar och löptext läggs in av program- 
koordinator utifrån underlag från programansvarig. 

 
Nedan följer beskrivning och handledning för de olika rubrikerna i utbildningsplanen. 

 
Utbildningsplan för Programnamn (123 högskolepoäng) 

 
Programnamnet återfinns i inrättandebeslutet och ska skrivas exakt såsom det har 
fastställts. Regler för hur namn på utbildningsprogram ska se ut har fastställts av ut- 
bildningsnämnden, § 182/2008-11-17. Namn på utbildningsprogram ska tas fram i 
samråd med kommunikationsavdelningen. 

 
Programnamn på engelska (123 ECTS credits) 

 
Även det engelska programnamnet återfinns i inrättandebeslutet och ska skrivas exakt 
såsom det fastställts. 

 
1. Beslut 

 
Under denna rubrik framgår datumet för programmets inrättande och fastställande 
samt programkod. 

 
Inrättandedatum kan aldrig ändras. Fastställandedatum fylls i av 
utbildningshandläggaren när utbildningsplanen har fastställts och är det datum 
vicerektor och dekanerna gemensamt beslutar att fastställa utbildningsplanen. 
Detta datum kan följas av ett datum för senaste revidering i de fall detta är aktuellt. 
Med programkod avses den fembokstavs kod som programmet har i Ladok och 
KursInfo. 

 
Vid BTH gäller en utbildningsplan alltid bara en antagningsomgång, varför denna 
anges. 

 
Om utbildningsprogrammet bygger på samarbete mellan lärosäten, ska detta framgå 
under denna rubrik. Det måste kontrolleras så att de avtal som finns gäller under hela 
den tid programmet går. Utbildningsplaner som avser program som bygger på samar- 
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bete mellan lärosäten kan dock inte genereras från KursInfo. Detta eftersom det i Kurs- 
Info inte finns information om kurser vid andra lärosäten. Dessa utbildningsplaner får 
därför göras i word-format. 

 
2. Förkunskapskrav 

 
Här anges de grundläggande och särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller 
för att bli antagen till utbildningen. 

 
När det gäller förkunskapskrav finns några förslag på formuleringar nedan, uppdelade 
på grundnivå och avancerad nivå. Eventuella generella dispenser, t.ex. Svenska, ska 
anges här. Se även avdelningen för Utbildningsstöds mall för hur förkunskapskrav 
skrivs. Observera att förkunskapskraven normalt fastställs vid programmets 
inrättande. 

 
Grundnivå 

 
Exempel 1: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet. 

 
Exempel 2: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs: 
Grundläggande behörighet och Matematik 3b / Matematik 3c, Samhällskunskap 1b / 
Samhällskunskap 1a1 + 1a2. 
alternativt 
Grundläggande behörighet och Matematik C, Samhällskunskap A. 

 
Avancerad nivå 

 
För program på avancerad nivå ges nedan flera exempel, och ibland kan kom- 
binationer av dem vara lämpliga. Det finns nationella krav på examen från 
grundnivå för tillträde till magisterprogram och masterprogram. 

 
Exempel 1: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng, 
två års dokumenterad yrkeserfarenhet på minst halvtid av relevans för utbildningen 
samt Engelska 6. Med relevant yrkeserfarenhet menas … <specificeras>.
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Exempel 2: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs akademisk examen på grundnivå om 
minst 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom ekonomi, data eller 
telekommunikation. 

 
Exempel 3: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) i 
elektro- eller datateknik. 

 
Exempel 4: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs avklarad elektro- eller data- ingenjörs- 
utbildning 180 hp. Utbildningen ska innehålla minst 30 hp matematik där flerdi- 
mensionell analys, transformteori samt minst 7,5 hp matematisk statistik ingår. 

 
Exempel 5: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs två års dokumenterad arbetslivserfaren- 
het, på minst halvtid, inom programvaruutveckling. 

 
3.  Examen 

 
Under denna rubrik framgår vilken examen utbildningsprogrammet leder fram till. Detta 
framgår av inrättandebeslutet. Vid inrättandet av programmet ska man noga kontrollera 
programmets innehåll mot såväl den nationella examensordningen som BTH:s lokala 
examensordning, så att de krav som ställs för examen verkligen uppfylls inom pro- 
grammet. För generell examen1 rör det sig om totala antalet poäng, antalet poäng inom 
huvudområdet och nivån på dessa poäng. Det kan också ställas ytterligare krav, t.ex. 
krav på matematik för förledet teknologie2. Förutom själva examen, t.ex. Teknologie 
kandidatexamen, så anges under denna rubrik även huvudområdet för generell examen. 
Inriktning kan anges. För yrkesexamen3 kan det förekomma krav på färdighetskurser 
som ska uppfyllas. För yrkesexamina ska inriktning anges. Under rubriken 
Högskolespecifikt för BTH ska den lokala examensordningens krav för aktuell examen 
framgå. 
 
Den engelska översättningen av examen anges också här. 

 
 

1 För information om generell examina se nationell examensordning (bilaga 2 i högskoleförordningen) samt 
kapitel 4 i ”Lokal examensordning vid BTH”  

2 För information om matematikkravet i samband med förledet teknologie se kapitel 5 i ”Lokal 
examensordning vid BTH” samt i tillhörande bilaga 2. 

3 För information om Yrkesexamina se nationell examensordning (bilaga 2 i högskoleförordningen) samt kapitel 6 i 
”Lokal examensordning vid BTH”. 
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4. Mål 

 
Här beskrivs utbildningens mål, främst i termer av vad studenten ska kunna visa för 
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhåll- 
ningssätt, vilka återfinns som underrubriker i utbildningsplanen. Mer övergripande 
mål placeras direkt under huvudrubriken. 

 
Mål ska formuleras så att de blir examinerbara och det ska tas hänsyn till att de ska 
kunna utvärderas, t.ex. genom en genomgång av lärandemålen för de kurser som ingår i 
programmet. Ett av de grundläggande målen för programmet är naturligtvis att det ska 
leda till att studenten uppfyller fordringarna för den examen eller de examina som pro- 
grammet är avsett att leda till. Leder utbildningsprogrammet till flera examina, återges 
samtligas mål. 

 
I utbildningsplanen kommer det att se ut så här: 

 
Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen gälla följande mål. 

 
4.1. Kunskap och förståelse 

Efter genomförd utbildning ska studenten: 
• 

 
4.2. Färdighet och förmåga 

Efter genomförd utbildning ska studenten: 
• 

 
4.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter genomförd utbildning ska studenten: 
• 

 
5.  Innehåll 

 
Här beskrivs i löpande text utbildningens innehåll och huvudsakliga upplägg. Dock ska 
inte några tabeller eller motsvarande förekomma, utan endast löpande text. Vilka 
kurser som ingår i programmet listas under rubrik 5.1. 

  

14

BILAGA 3



VRDxxx/16 
BTH‐1.2.1‐xxxx‐2016 

 

5 
 

 
 

5.1. Upplägg och kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 

Här kommer följande formulering automatgenereras i utbildningsplanen: 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 

 
Utbildningsprogrammet beskrivs i sin helhet utifrån terminsstrukturen. Det framgår 
vilka kurser som är obligatoriska och vilka som är valbara och i viken termin de läses. 

 
Exempel: 

 
Termin 1 

 
• Obligatorisk: DV1540, Inledande programmering i C++, 7,5 högskolepoäng, 

Datavetenskap, grundnivå, G1N 
• Obligatorisk: MA1427, Analys med problemlösning, 7,5 högskolepoäng, 

Matematik, grundnivå, G1N 
• Obligatorisk: DV1537, Objektorienterad programmering i C++, 7,5 

högskolepoäng, Datavetenskap, grundnivå, G1F 
• Obligatorisk: MA1428, Diskret matematik, 7,5 högskolepoäng, Matematik, 

grundnivå, G1N 
 

I de fall en termin endast innehåller valfria kurser eller en obligatorisk utlandstermin 
kommer det se ut så här: 

 
Termin 5 
 

• Terminen innehåller valfria kurser och/eller utlandsstudier. Läs mer nedan.  
 

Detta ska sedan följas av en beskrivande text om vad detta innebär. Texten lägg under en ny 
underrubrik. 

 
5.2. Lärande och utbildning 

 
Detta kan vara ett eller flera avsnitt som i huvudsak handlar om den valda pedagogi- 
ken. Här beskrivs i löptext tankarna bakom utbildningen, varför den ser ut som den gör 
och hur man tänker sig att upplägget främjar studenternas lärande. Berätta här om tan- 
ken bakom progressionen – breddning och fördjupning. 

 
Undervisningsspråk och språket på de läromedel och andra lärresurser som används 
inom utbildningsprogrammet nämns i detta avsnitt. Om svenska är det huvudsakliga 
språket i utbildningsprogrammet men engelska förekommer så uttrycks detta ”Utbild- 
ningen bedrivs huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska kan före- 
komma.” 
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6.  Övergångsregler mellan årskurser 

 
Här skrivs i löptext de övergångsregler som gäller för utbildningsprogrammet. Över- 
gångsregler mellan årskurser rekommenderas. Det bör inte vara i form av absoluta krav 
på att ha klarat ett visst antal högskolepoäng, utan reglerna bör skrivas i form av att om 
man har färre högskolepoäng än X ska man ta kontakt med studievägledare eller pro- 
gramansvarig för att diskutera fortsatt studiegång. Ett riktmärke är att lägga sig på 
samma nivå som CSN, dock med inskränkningen att det ska avse högskolepoäng på 
utbildningsprogrammet. Om man väljer att formulera reglerna som krav, måste dessa 
överensstämma med förkunskapskraven i samtliga kursplaner för årskursen. 

 
Standardformulering: 
Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska 
kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna bör, under ett läsår, 40 hög- 
skolepoäng vara avklarade. Om den studerande inte uppnår denna rekommendation ska stu- 
denten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin studiesituat- 
ion. 

 
Det kan också finnas förkunskapskrav på kursnivå som gör att man inte kan läsa vissa kurser 
utan att ha avklarat tidigare kurser. Dessa krav framgår av kursplanerna. 

 
7.  Kvalitetssäkring 

 
Här ska kvalitetssäkringen av utbildningen beskrivas, t.ex. hur kursvärderingar görs 
och hur de används för att utveckla utbildningen. 

 
Standardformulering: 

 
Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar 
som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redo- 
visas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli 
aktuella. 

 
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och ut- 
vecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, 
studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, 
kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. 
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8.  Studentmedverkan 

 
Här ska beskrivas hur studenterna medverkar i planering, utveckling och uppföljning 
av utbildningen. Det är även lämpligt att nämna de organ i vilka studenterna finns re- 
presenterade i. 

 
Exempel: 
Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildnings- 
programmets programråd samt i samband med att institutionerna fattar beslut om kurspla- 
ner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta kontaktperson 
för övergripande frågor om programmet. 

 
9. Forskningsbas 

 
Här beskrivs hur utbildningen anknyter till BTH:s för utbildningen relevanta forsk- 
ningsinriktningar. 

 
Exempel: 

 
Utbildningsprogrammet anknyter främst/i huvudsak till forskningsinriktningen/ forsk- 
ningsgruppen… 

 
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom… 

 
10.  Samverkan och arbetslivsanknytning 

 
 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställnings- 
barhet på arbetsmarknaden. Studenterna har goda möjligheter till samverkan med 
… genom projektarbeten och examensarbetet. 

 
Till utbildningen finns också ett programråd knutet med representanter från… Genom 
studiebesök och gästföreläsare erbjuds studenterna värdefulla kontakter med… 

 
11.  Internationalisering 

 
Enligt BTH:s handlingsplan för internationalisering ska samtliga utbildningspro- 
gram utformas strukturellt på ett sätt som främjar internationell studentmobilitet. 
Här beskrivs hur detta görs i aktuellt program. 

 
Standardformulering: 
Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på 
programmet uppmuntras att studera en termin utomlands. Utlandsstudierna kan anting- 
en bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det 
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer för- 
beredelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska universitetet. 
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12.  Jämlikhet och jämställdhet 
 
 

I enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för studenter ska BTH: 
 

•  Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med 
olika bakgrund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

 

•  Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 
 

•  Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehand- 
ling. 

 

18

BILAGA 3



 

Document:  

Processbeskrivning Planera kurstillfällen 
Author: Revision: Status: 

Kennet Henningsson/Ida 
Francke/Eleonore Lundberg 

1.0 FINAL 

Date modified: Function: 

2016-03-30 PROCESS 
 

 
 

Processbeskrivning_Planera_kurstillfällen  Page 1 of 9 
 

 

Innehåll 
Processöversikt ........................................................................................................................................ 2 

Syfte ..................................................................................................................................................... 2 

Processägare ....................................................................................................................................... 2 

Startpunkt ............................................................................................................................................ 3 

Slutpunkt ............................................................................................................................................. 3 

Resurser ............................................................................................................................................... 3 

Processteg ............................................................................................................................................... 3 

 

  

19

BILAGA 4



 

Document:  

Processbeskrivning Planera kurstillfällen 
Author: Revision: Status: 

Kennet Henningsson/Ida 
Francke/Eleonore Lundberg 

1.0 FINAL 

Date modified: Function: 

2016-03-30 PROCESS 
 

 
 

Processbeskrivning_Planera_kurstillfällen  Page 2 of 9 
 

Processöversikt 
Planera kurstillfällen - FRÅN Inlagda programtillfällen TILL Inlagda kurstillfällen
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Förhandling och planering 1/6 – 1/9 (För VT: 1/2 – 1/3) Registrering 1/9 – 1/10 
(För VT: 1/3 – 1/4)Beställning 1/5  – 1/6 (För VT: 1/1 – 1/2)

1/5 
Programtillfällen 

inlagda
1.Gör översyn av 
samtliga kurser i 
programmet för 
pågående och 

kommande 
årskullar

2.Beställer kurser 
för sitt program

 3. Kontroll - Är 
samtliga  

kursbeställningar 
gjorda? 

13. Uppdaterar 
KursInfo enligt 

beslut för program

8. Hanterar  
kursbeställningar 

samt planerar 
fristående kurser

9. Godkänner 
kurstillfälle enligt 

beställning

10. Förhandlar om 
kurser som inte 

godkänts

11. Kontroll – 
Är alla parter 

överens?

12. Förändrar 
kursbeställning

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

5. Påminner 
programansvariga 
att beställa kurser

1/10
Kurstillfällen för planerade 
programtillfällen är inlagda

7. Meddelar prefekter 
att kursbeställningar är 

klara (PÄ)

Skapar 
utbildnings-

plan

Definiera och 
inrätta kurs

1/6 
Samtliga kursbeställningar 

gjorda

April Dec

Nej

6.Ändrar 
kursbeställningen 

p g a 
samläsnings-
möjligheter

4. Kontroll - Finns 
möjligheter till 
samläsning? 

Ja

Ja

BP1. 
Kursbeställningen 

ska förändras

Nej

Nej BP2. 
Kursbeställningen 

ska förändras 
(dekan)

Nej

Ja

14. Uppdaterar 
KursInfo enligt 

beslut för   
fristående kurser

1/10
Kurstillfällen för fristående 

kurser är inlagda

1/9
Samtliga kurstillfällen 

är godkända

Aug

1/2 
för VT

Registrerar  beräknat 
antal platser baserat på 

utfall och prognos
(Prognos 1)

Registrerar  beräknat 
antal platser baserat på 

utfall och prognos
(Prognos 2)

Registrerar  beräknat 
antal platser baserat på 

utfall och prognos
(Budget)

1/3 
för VT

1/4 
för VT

1/4 
för VT

 

Bild: 1 - Processöversikt 

Syfte 
Processen syftar till att planera och besluta kurstillfällen för pågående och kommande program 
utifrån det beslutade utbildningsutbudet. 

Processägare 
Processägaren har ett övergripande ansvar för processen i sin helhet och dess långsiktiga resultat.  
Processägaren har befogenhet att implementera förändringar längs hela processen vilket innebär att 
hen definierar vilka aktiviteter som skall ingå i processen, samt skapar en effektiv struktur för 
processen.  Processägaren äger inte resurser utan förhandlar med resursägare och allokerar de 
resurser som processen behöver för att vara effektiv. Processägaren ska i samarbete med 
resursägarna definiera processens nuvarande och framtida behov av kompetens. 

Processägaren arbetar kontinuerligt med att utveckla processen för att optimera den och maximera 
det långsiktiga resultatet. Processen bör vara så ändamålsenlig, effektiv och flexibel som möjligt 
genom att bland annat formulera specifika mål för processen, samt mäta och analysera resultatet.  

Det är viktigt att processägaren har formell befogenhet och personlig auktoritet att genomföra 
förändringar längs hela processen. Processägaren måste ha god förståelse för hur verksamheten 
fungerar i sin helhet. I processägarens roll innebär även att ställa krav på stödjande system och 
resurser. 

Processägare för processen Planera kurstillfällen är Vicerektor/Dekaner. 
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Startpunkt 
För att processen ska påbörjas krävs:  

- Beslutat utbildningsutbud för kommande årskullar.  
- Skapade programtillfällen i KursInfo. 
- Bemannade roller för respektive program. 

Slutpunkt 
Processen är slutförd då godkända kurstillfällen är inlagda i KursInfo och programansvarig kan skapa 
en utbildningsplan för kommande och innevarande årskullar.  

Resurser 
Systemstöd för att planera kurstillfällen samt arbetstid för ingående roller.  

Processteg 
Här beskrivs de olika processtegen för att planera kurstillfällen.  

Aktivitet Nr 1 Gör översyn av samtliga kurser i programmet för 
pågående och kommande årskullar 

Utförs av Programansvarig 

Resulterar i Nödvändiga förändringar av tidigare lagda beställningar identifierade. 

Mottagare Programansvarig  

Beskrivning Kurser avseende samtliga program för alla pågående och kommande 
årskullar som i tidigare planering redan godkänts ses över. En 
bedömning görs av hur vida kurser för pågående program behöver 
förändras för att bibehålla eller öka kvalitén i programmet görs.  
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Aktivitet Nr 2 Beställer kurser för sitt program 

Utförs av Programansvarig 

Resulterar i Kursbeställningar gjorda 

Mottagare Utbildningsledare 

Beskrivning Beställning av kurser för kommande ny årskull görs samt de 
förändringar som behöver göras av tidigare gjorda och godkända 
beställningar. Av beställningen ska det framgå önskad termin, 
läsperiod, om kursen är obligatorisk eller valbar, om den ska ges på 
campus eller distans samt vilket språk den ska ges på. Kursen måste 
vara inrättad och ha kurskod för den ska kunna beställas.  

 

Aktivitet Nr 3 Kontroll – Är samtliga kursbeställningar är gjorda? 

Utförs av Utbildningsledare 

Resulterar i Missade/glömda beställningar upptäcks 

Mottagare Programansvarig 

Beskrivning Utbildningsledaren kontrollerar att alla programkullar inom 
utbildningsledarens kluster är genomgångna och beställda. 

 

Aktivitet Nr 4 Kontroll – Finns möjligheter till samläsning? 

Utförs av Utbildningsledare och programansvarig 

Resulterar i Möjliga samläsningsmöjligheter funna 

Mottagare Programansvarig 

Beskrivning Möjligheten till samläsning mellan de olika programmen undersöks i 
syfte att optimera resursförbrukningen. 
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Aktivitet Nr 5 Påminner programansvariga 

Utförs av Utbildningsledare 

Resulterar i Samtliga kursbeställningar gjorda 

Mottagare Programansvariga 

Beskrivning Utbildningsledare påminner de programansvariga inom klustret som 
den 1 juni inte gjort sina kursbeställningar att snarast göra detta. 

 

Aktivitet Nr 6 Förändrar kursbeställning 

Utförs av Programansvarig 

Resulterar i Tillgodosedda samläsningsmöjligheter 

Mottagare Prefekt/Studierektor  

Beskrivning 
Programansvarig förändrar sin kursbeställning i systemstödet för att 
möjliggöra samläsning med andra program. 

 

Aktivitet Nr 7 Meddelar prefekter att kursbeställningar är klara 

Utförs av Vicerektor 

Resulterar i Ansvaret överlämnas till institutionerna.  

Mottagare Prefekter/studierektorer 

Beskrivning Detta är ett besked från programorganisationen till institutionerna att 
nu är beställningarna klara för granskning.  
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Aktivitet Nr 8 Hanterar kursbeställningar samt planerar fristående 
kurser 

Utförs av Prefekt/Studierektor 

Resulterar i Beslutsunderlag inom institutionen rörande beställningarna avseende 
kurser till program kan levereras enligt beställning.  

 

Fristående kurser införda i kursplaneringsverktyget.  

Mottagare Prefekt/studierektor 

Beskrivning Kursbeställningar hanteras utifrån tillgängliga resurser, tilldelad 
budget och andra uppdrag så som kursutveckling, projekt och 
forskning. Aktiviteten resulterar i underlag för huruvida institutionen 
kan leverera beställningarna, och vilket utrymme som ges för 
fristående kurser. Institutioner styr själva över denna aktivitet.  

 

Aktivitet Nr 9 Godkänner kurstillfälle enligt beställning  

Utförs av Prefekt/studierektor 

Resulterar i Godkända beställningar alternativt beställningar som går vidare till 
förhandling 

Mottagare Programkoordinator vid fullständigt godkännande från institutionen. 
Programansvarig/prefekt/studierektor och utbildningsledare vid 
behov av förhandling.  

Beskrivning Prefekt/studierektor beslutar om institutionen kan leverera lagda 
beställningar baserat på utrymme inom utbildningsuppdraget, samt 
personella resurser.  
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Aktivitet Nr 10 Förhandlar om kurser som inte godkänts 

Utförs av Prefekt/studierektor och programansvarig, ev. utbildningsledare 

Resulterar i Enighet mellan programorganisationen och institutionerna rörande 
vilka kurser som ska ges eller inte samt vilken tidsperiod kurserna ska 
ges. 

Mottagare Prefekt/Studierektor och programansvarig för vidare beslut.  

Beskrivning Syftet är att komma överens om vilka kursbeställningar som ska gälla 
och vilka kursbeställningar som ska förändras. Detta steg skall 
involvera de roller som påverkas. 

Överenskommelsen dokumenteras och kommuniceras som ett 
resultat. Det är institutionens företrädare som ansvarar för att 
resultatet dokumenteras.  

 

Aktivitet Nr 11 Kontroll – Är alla parter överens? 

Utförs av Programansvarig/studierektor/prefekt 

Resulterar i Beslut om frågan skall eskaleras till dekannivå eller ej.  

Mottagare Om frågan eskaleras så dekannivå, om inte 
Programansvarig/studierektor/prefekt. 

Beskrivning Detta är en eskaleringspunkt då programansvarig och institutionen 
inte kan komma överens.  
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Beslutspunkt Nr 1 Beslut om uppdatering av kursbeställningar 

Beslutas av Prefekt/Studierektor och Programansvarig 

Resulterar i Beslut om godkänd kursbeställning eller begäran om uppdatering.  

Mottagare Programansvariga/prefekt/studierektor 

Beskrivning a. Om JA, så ansvarar programansvarig för att beställningen 
uppdateras, vidare till steg 12.  

b. Om NEJ, så ansvarar prefekt/studierektor för att godkänna lagd 
beställning, vidare till steg 9. 

 

Beslutspunkt Nr 2 Beslut om kursbeställningen ska förändras 

Beslutas av Dekan 

Resulterar i Beslut kring uppdatering av beställning eller godkännande av lagd 
beställning.  

Mottagare Programansvarig alternativt institution.   

Beskrivning a. Om JA, så skall kursbeställningen förändras (vidare till 12) 

 b. Om NEJ så kvarstår befintlig kursbeställning vilken då godkänns 
(vidare till 9) 

 

Aktivitet Nr 12 Förändrar kursbeställning 

Utförs av Programansvarig 

Resulterar i De beslutade kursförändringarna uppdateras i verktyget.  

Mottagare Prefekt/Studierektor  

Beskrivning Programansvarig dokumenterar och uppdaterar kursbeställningarna 
och återrapporterar till berörda institutioner när dessa är klara för 
godkännande. 
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Aktivitet Nr 13 Uppdaterar KursInfo enligt beslut för program 

Utförs av Programkoordinator 

Resulterar i Kurstillfällen för program är inlagda i KursInfo 

Mottagare Vicerektor 

Beskrivning Programkoordinator lägger in beslutade kurstillfällen för program i 
KursInfo.  

 

Aktivitet Nr 14 Uppdaterar KursInfo enligt beslut för fristående kurser 

Utförs av Utbildningskoordinator 

Resulterar i Fristående kurstillfällen inlagda i KursInfo 

Mottagare Vicerektor 

Beskrivning Utbildningskoordinator lägger in beslutade fristående kurstillfällen.  
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Förhandling och planering 1/6 – 1/9 (För VT: 1/2 – 1/3) Registrering 1/9 – 1/10 
(För VT: 1/3 – 1/4)Beställning 1/5  – 1/6 (För VT: 1/1 – 1/2)

1/5 
Programtillfällen 

inlagda
1.Gör översyn av 
samtliga kurser i 
programmet för 
pågående och 

kommande 
årskullar

2.Beställer kurser 
för sitt program

3. Kontroll - Är 
samtliga  

kursbeställningar 
gjorda? 

13. Uppdaterar 
KursInfo enligt 

beslut för program

8. Hanterar  
kursbeställningar 

samt planerar 
fristående kurser

9. Godkänner 
kurstillfälle enligt 

beställning

10. Förhandlar om 
kurser som inte 

godkänts

11. Kontroll –
Är alla parter 

överens?

12. Förändrar 
kursbeställning

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

5. Påminner 
programansvariga 
att beställa kurser

1/10
Kurstillfällen för planerade 
programtillfällen är inlagda

7. Meddelar prefekter 
att kursbeställningar är 

klara (PÄ)

Skapar 
utbildnings-

plan

Definiera och 
inrätta kurs

1/6 
Samtliga kursbeställningar 

gjorda

April Dec

Nej

6.Ändrar 
kursbeställningen 

p g a 
samläsnings-
möjligheter

4. Kontroll - Finns 
möjligheter till 
samläsning? 

Ja

Ja

BP1. 
Kursbeställningen 

ska förändras

Nej

Nej BP2. 
Kursbeställningen 

ska förändras 
(dekan)

Nej

Ja

14. Uppdaterar 
KursInfo enligt 

beslut för   
fristående kurser

1/10
Kurstillfällen för fristående 

kurser är inlagda

1/9
Samtliga kurstillfällen 

är godkända

Aug

1/2 
för VT

Registrerar  beräknat 
antal platser baserat på 

utfall och prognos
(Prognos 1)

Registrerar  beräknat 
antal platser baserat på 

utfall och prognos
(Prognos 2)

Registrerar  beräknat 
antal platser baserat på 

utfall och prognos
(Budget)

1/3 
för VT

1/4 
för VT

1/4 
för VT

Diarienummer: BTH-X.X.X-XXXX-20XX
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Revideringar mars 2016: 

IEACI12: 

Kurskodsbyte: 
 
"IY2540 Forskningsmetod och Design I" ersätts av  
"IY2587 Forskningsmetod och design" 
 
IY2582 Produktionsekonomi => IY2595 Produktionsekonomi  
 
IEACI13: 
 
Kurskodsbyten: 
ET1453 Reglerteknik => ET1529 Reglerteknik  
 
"IY2540 Forskningsmetod och Design I" ersätts av  
"IY2587 Forskningsmetod och design" 

Justering av valbara kurser 

Valbar kurs åk3 maskininriktningen - "MS1406 Matematisk Statistik" - utgår och ersätts av 
IY2579 Finansiell ekonomi, 7,5 hp. 

MS1412, Statistisk metodik, 7.5hp, införs som valbar åk4 för maskininriktningen. 

IY2543, Management av teknologi och innovation, obligatorisk kurs åk 4 => valbar kurs i åk4. 

IY2539 Entreprenörskap och det innovativa företaget, obligatorisk kurs åk 4 => valbar kurs i åk4. 

IY2547 Öppen Innovation och öppen källkod, 7.5hp (valbar) utgår.   

Ny valbar kurs åk 4, IY2595 Produktionsekonomi. 
 
"IY2580, Företag, organisationen och kontrakt" (valbar) utgår och ersätts av  
"IY1427 Tillämpad Mikroekonomi och strategi för ingenjörer", 7.5hp.   
 
IEACI14: 
 
Kurskodsbyten: 
 
IY1403 Industriell marknadsföring => IY1419 Industriell marknadsföring – teori och praktik 6 
hp. 
 
 
"IY2540 Forskningsmetod och Design I" ersätts av  
"IY2587 Forskningsmetod och design" 
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Nya obl. kurs åk 3, maskininriktningen: 
 
IY1417 | Tillämpad mikroekonomi och strategi | 6 hp | Industriell ekonomi och management | 
Grundnivå | G1N 
 
Ovan ersatte den valbara kursen åk, maskin - de valbara kurserna nedan utgår därmed 
MT1455 Maskinelement,  
ET1473 Reglerteknik,  
MS1406 Statistisk metodik 
 
Tillägg/Justering av valbara => obligatoriska kurser, åk4 
IY2595 | Produktionsekonomi | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | 
A1N 
 
MA2512, Tillämpad optimering 7,5 hp, Matematik, grundnivå, A1N 

 
IY2579, Finansiell ekonomi, 7.5hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | 
A1N 
 
Nya valbara kurs åk4, maskininriktningen 
IY2584 | Strategi och affärsutveckling | 7,5  
 
MT1422 | Produktionssystem | 7,5 hp  
  
IEACI15: 

Kurskodsbyten: 
 
IY1403 Industriell marknadsföring => IY1419 Industriell marknadsföring – teori och praktik 6 
hp. 
 
"IY2540 Forskningsmetod och Design I" ersätts av  
"IY2587 Forskningsmetod och design" 

Kurser som utgår och ersätts 

MA1451 Transformteori utgår och ersätts av MA1446 Diskret Matematik, åk3.  

 
Nya obl. kurs åk 3, maskininriktningen: 
 
IY1417 | Tillämpad mikroekonomi och strategi | 6 hp | Industriell ekonomi och management | 
Grundnivå | G1N 
 
Ovan ersatte den valbara kursen åk3, maskin - de valbara kurserna nedan utgår därmed 
MT1455 Maskinelement,  
ET1473 Reglerteknik,  

30



MS1406 Statistisk metodik 
 
Tillägg/Justering av valbara => obligatoriska kurser, åk4 
 
MA2512, Tillämpad optimering 7,5 hp, Matematik, grundnivå, A1N 

 
IY2579, Finansiell ekonomi, 7.5hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | 
A1N 
 
IY2595 | Produktionsekonomi | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | 
A1N 
 

IEACI16: 

Kurskodsbyte: IY2582 Produktionsekonomi => IY2595 Produktionsekonomi 

31



  BTH-4.1.2-0553-2015 
 

1 
 

Utbildningsplan för 
 

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng 
 

(Master of Science in Industrial Management and Engineering, 300 ECTS 
credit points) 

 
 
1. Beslut 
Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet har fattats av Högskolestyrelsen för Blekinge 
Tekniska Högskola 2002-10-07. 
 
Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 
2011-11-17 och är senast reviderad av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-02.  
 
Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2012. 
 
Programkod: IEAC1 
 
2. Förkunskapskrav 
För tillträde till programmet gäller, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, 
Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A. 
 
3. Examen 
Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen 
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi. 
 
Motsvarande benämning på engelska är  
Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Management and Engineering. 
 

4. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
Obligatoriska kurser 
MA1106, Linjär algebra, 7,5 hp, Matematik, grundnivå, G1N 
MT1201, Innovativ och hållbar produktutveckling, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
IE1403, Industriell ekonomi, 7,5 hp, Industriell ekonomi, grundnivå, G1N 
MA1102, Analys, 15 hp, Matematik, grundnivå, G1N 
SV1111, Teknisk kommunikation, 7,5 hp, Svenska, grundnivå, G1N 
IE1402, Integrerat projekt I: projektorganisation, 15 hp, Industriell ekonomi, grundnivå, 
G1F 
MA1458, Matematik fk, 7,5 hp, Matematik, grundnivå, G1F 
DV1453, Inledande programmering i Java, 7,5 hp, Datavetenskap, grundnivå, G1N 
FE1463, Organisation och management, 7,5 hp, Företagsekonomi, grundnivå, G1N 
SL1405, Miljöstrategi och hållbar utveckling, 7,5 hp, Strategiskt ledarskap för hållbarhet, 
grundnivå, G1N 
MT1476, Mekanik grundkurs, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1F 
IE1408, Industriell ekonomi II, 7,5 hp, Industriell ekonomi, grundnivå, G1F 
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HI1403, Teknikhistoria och samhällsutveckling, 7,5 hp, Historia, grundnivå, G1N 
ET1491, Elkretsteori, 7,5 hp, Elektroteknik, grundnivå, G1N 
MS1407, Matematisk statistik, 7,5 hp, Matematisk statistik, grundnivå, G1N 
FY1415, Vågfysik, 7,5 hp, Fysik, grundnivå, G1F 
IE1408, Industriell ekonomi III: IT och förändring i organisationer, 7,5 hp, Industriell  
ekonomi, grundnivå, G1F-nivå 
IY2539, Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, Industriell ekonomi, 
avancerad nivå, A1F 
IY2580, Företag, organisering och kontrakt, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, 
A1F  
IY2549, Finansiell ekonomi, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, AXX  
IY259582, Produktionsekonomi, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, A1N 
IY258740, Forskningsmetod och design I, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, 
A1F 
TE2501, Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå, A2E  
 
Inriktningsobligatoriska kurser 
 
Inriktning 1: Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
MT1439, Datorstöd inom konstruktion I, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
MT1464, Hållfasthetslära grundkurs, 7,5 hp, Maskinteknik grundnivå, G1N 
MT1477, Energiteknik, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1F 
MT1484, Tillverkningsteknik, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
MT1482, Materiallära, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1F 
MT2536, Värdeinnovation, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
SL2527, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, Strategiskt ledarskap för hållbarhet, 
avancerad nivå, A1F 
MT2543, Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemsutveckling, 7,5 hp, 
Maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
MT2530, Systems Engineering, 7,5 hp, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
MT2534, Avancerad produkt- och tjänsteinnovation, 15hp, Maskinteknik, avancerad nivå, 
A1F 
IY2543, Management av teknologi och innovation, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad 
nivå, AXX-nivå 
 
Inriktning 2: Tillämpad IT inom programvaruteknik 
ET1468, Signalbehandling I, 7.5 hp, Elektroteknik, grundnivå, G1F 
ET1495, Datakommunikation och nätverksteknik, 15 hp, Elektroteknik, grundnivå, G1N 
DV1519, Programmering i C++, 7,5 hp, Datavetenskap, G1F-nivå. 
PA1415, Programvarudesign, 7,5 hp, Programvaruteknik, grundnivå, G1F 
DV1454, Databasteknik, 7,5 hp, Datavetenskap, grundnivå, G1F 
PA1412, Praktisk kravhantering, 7,5 hp, Programvaruteknik, grundnivå, G1N 
PA1420, Systemutvecklingsprojekt i grupp, 15 hp, Programvaruteknik, grundnivå, G2F 
ET2532, TCP/IP Internetteknik, 7,5 hp, Elektroteknik, avancerad nivå, A1N 
PA2515, Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, 
Programvaruteknik, avancerad nivå, A1N 
 

  

Formaterat: Färgöverstrykning

Formaterat: Färgöverstrykning

Formaterat: Färgöverstrykning
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Valbara kurser årskurs 4  
Gäller enbart kurser inom inriktningen Tillämpad IT 
DV2541, Agentsystem, 7,5 hp, Datavetenskap, avancerad, A1N-nivå 
IY2543, Management av teknologi och innovation, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad 
nivå, AXX-nivå 
 
 
 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 
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Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

Utbildningsplan 
 

Dnr: BTH-4.1.2-0554-2015 
Sida 1(23) 

Utbildningsplan för Civilingenjör i industriell ekonomi 
(300 högskolepoäng) 

Master of Science in Industrial Management and Engineering 
(300 ECTS credits) 

 

1. Beslut 

Utbildningsprogrammet har inrättats av Högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska 
Högskola 2002-10-07. 

Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsnämnden 2012-11-21 och är senast re-
viderad av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-02. 

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2013. 

Programkod: IEACI 
 

2. Förkunskapskrav 

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för högsko-
lestudier, områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A eller områdesbe-
hörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. 
 

3. Urval 

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta 
görs till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå med hjälp av olika typer av 
meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och 
vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt 
och deltar då i urvalet inom respektive grupp. 

Med utgångspunkt från reglerna i HF 2,6 och 7 kap rörande tillträde till grundläg-
gande högskoleutbildning, gäller nedanstående 4.1 – 4.8 för urval till utbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå vid BTH. 

Formaterat: Färgöverstrykning
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Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

Utbildningsplan 
 

Dnr: BTH-4.1.2-0554-2015 
Sida 2(23) 

 

 

Betygsbaserade grupper 

BI Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om 
minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning samt sö-
kande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp I) 

BII Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från 
gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasie-
skolan av den som inte är elev där samt sökande med betyg från ut-
ländsk/internationell utbildning (grupp II)  

BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola (Folkhögskolegrupp) 

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. 
Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. 
Denna tredjedel ska tillföras grupp I.  

Högskoleprovsbaserade grupper 

HP Högskoleprov 

Övriga sökande 

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara an-
tas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. 

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. 

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga.  
 
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning. 
 

4. Examen 
 
Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen 
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi. 
 
Engelsk översättning av examen: Degree of Master of Science in Engineering:  
Industrial Management and Engineering. 
 

Formaterat: Teckensnitt:12 pt
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Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

Utbildningsplan 
 

Dnr: BTH-4.1.2-0554-2015 
Sida 3(23) 

 

 

5. Mål 

Utbildningen ska skapa förståelse för kopplingen mellan tekniska lösningar och af-
färsmässiga förutsättningar i teknikinriktade företag i nationell- och internationell 
miljö. Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa 
sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör i 
industriell ekonomi. 

Utöver de nationella målen enligt kap14 skall för utbildningen även gälla följande 
lokala mål: 
 

5.1. Kunskap och förståelse 
 
Efter genomförd utbildning ska studenten: 

• visa fördjupad kunskap inom valt tekniskt fördjupningsområde, Maskinteknik och 
hållbar produktinnovation eller Tillämpad IT inom programvaruteknik, samt 
kunna följa utveckling och forskning inom valt teknikområde 

• visa kunskaper inom det ekonomiska fördjupningsområdet affärsutveckling, inno-
vation och entreprenörskap samt kunna följa utveckling och forskning inom dessa 
ekonomiska områden 

• visa kunskap om strukturerad problemlösning, innovationsprocesser och ledarskap 
• förståelse för kopplingen mellan tekniska lösningar och affärsmässiga förutsätt-

ningar i teknikinriktade företag i nationell- och internationell miljö 
 

5.2. Färdighet och förmåga 
 

Efter genomförd utbildning ska studenten: 

• visa förmåga att kritiskt granska, analysera, utvärdera, beskriva, formulera, han-
tera komplexa affärsmässiga beslut utifrån ekonomiskt, tekniskt och organisato-
riskt perspektiv i såväl nationella som internationella sammanhang 

• visa förmåga kunna bidra till utveckling och forskning inom valt teknikområde 
och inom de valda ekonomiområdena 

• visa förmåga att initiera, skapa förutsättningar för och leda framtagande av pro-
dukt- och tjänsteinnovationer som spänner över både teknik- och ekonomifunkt-
ioner i en snabbt föränderlig omvärld 

• medverka till att process och resultat är strategiskt hållbara 
• visa förmåga och färdighet att leda teknikintensiva verksamheter ur ett affärs-

mässigt perspektiv 
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5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

Efter genomförd utbildning ska studenten: 

• visa insikt om ledarskapets betydelse för att bedriva teknikutveckling ur ett affärs-
mässigt perspektiv på ett sätt som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling 

• visa medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden på-
verkar beslut som berör teknikens förverkligande utifrån organisatoriska, hållbar-
hetsmässiga och ekonomiska aspekter 

 

6. Innehåll 

Programmet Civilingenjör i industriell ekonomi är en femårig teknikvetenskaplig ut-
bildning och utbildningens 300 hp är fördelade på fyra områden: Matematik, teknik 
och fysik, samhälle och kommunikation, samt industriell ekonomi och management.    

Poängomfattningen per område är i normalfallet:  
Matematik: 40 hp 
Teknik och fysik: 140 hp 
Samhälle och kommunikation: 15 hp 
Industriell ekonomi och management: 105 hp 

 

6.1.  Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 

Årskurs 1-3 
 
Obligatoriska kurser för båda inriktningarna 
 
Matematik 
 
MA1450, Matematik grundkurs, 4 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten får en introduktion i matematik på högskolenivå, samt lär sig grunderna i 
användande av matematisk programvara. 
 
MA1448, Linjär algebra 1, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grunderna i linjär algebra, för vidare tillämpning inom tekniska äm-
nesområden. 
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MA1444, Analys 1, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande matematisk analys i en variabel och får en oriente-
ring om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1445, Analys 2, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig fördjupad kunskap om matematisk analys i en variabel och får en 
orientering om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1447, Flervariabelanalys, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig grundläggande kunskap om analys i flera variabler och dess til-
lämpningar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1451, Transformteori, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig grundläggande kunskap om transformteori och dess tillämpningar 
inom tekniska ämnesområden. 
 
MS1405, Matematisk statistik, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenterna skaffar sig grundläggande kunskaper i såväl sannolikhetsteori som sta-
tistik, samt dess tillämpningar inom tekniska ämnesområden. 
 
 
Teknik och fysik 
 
MT1466, Teknisk introduktionskurs för civilingenjörer i industriell ekonomi, 8 
hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och den teknikvetenskapliga grund som undervisningen 
vilar mot. Studenten får också inblick i områdets forskningsverksamhet. 
 
FY1413, Fysik grundkurs, 4 hp, Fysik, grundnivå, G1N 
Studenten skaffar sig grundläggande kunskaper i fysik, främst mekanik, för vidare 
tillämpningar inom det tekniska ämnesområdet. 
 
ET1479, Grundläggande ellära, 4 hp, Elektroteknik, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss 
komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av el tekniska och elektroniska 
kretsar och system. 
 
DV1487, Inledande programmering i Java, 6 hp, Datavetenskap, grundnivå, 
G1N 
Studenten ska förvärva förmågan att självständigt utifrån en problembeskrivning 
konstruera ett väl strukturerat program i programspråket Java. 
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DV1536, Databasteknik 6hp, Datavetenskap, grundnivå, G1F 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på da-
tabaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen 
av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och 
svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponen-
ter. Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, 
som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen 
att modellera och implementera en databasapplikation. 
 
FY1411 | Fysik fortsättningskurs | 8 hp | Kursen ingår inte i något huvudom-
råde på BTH | Grundnivå | G1F 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfy-
sik, termodynamik och ellära som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. 
Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning 
samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen. 
 
Industriell ekonomi och management 
 
IY1404, Introduktion till industriell ekonomi, 8 hp, Industriell ekonomi och ma-
nagement, grundnivå, G1N 
Kursen är en introduktion till vidare studier i industriell ekonomi. I detta ingår att få 
grundläggande kunskaper om planering och styrning av industriella verksamheter 
samt dess samspel med omvärlden. 
 
IY1406, Ledarskap och projektorganisation, 4 hp, Industriell ekonomi och ma-
nagement, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om ledarskap och ledningens roll i 
en organisation, särskilt i projektorganisationer. 
 
IY1409, Integrerat projekt 1: projektorganisation, 12 hp, Industriell ekonomi 
och management, grundnivå, GIF 
I denna projektkurs skall studenterna tillämpa de kunskaper som de fått under år 1 av 
sin utbildning företrädesvis inom områdena: ekonomi/organisation/ledarskap och  
kommunikation men även med inslag av teknik, matematik och hållbarhet.  
ekonomi/organisation/ledarskap och kommunikation med inslag av matematik och  
hållbarhet. 
 
IY1411, Ekonomisk styrning, 6 hp, Industriell ekonomi och management, 
grundnivå, G1F 

Kursen visar på ekonomistyrningens roll i olika typer av organisationer och kunskap 
om de viktigaste verktygen som står tillbuds för en effektiv och hållbar ekonomisk 
styrning. Områden som behandlas är produktkalkyleringens begrepp, principer och 
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metoder, olika budgettyper samt budgeteringsprocessen samt internredovisnings upp-
byggnad och arbetssätt. 
 
IY1410, IT och organisation, 14 hp, Industriell ekonomi, grundnivå, G1F 
Kursen integrerar IT och organisation. IT har en allt större betydelse för hur organi-
sationer genomför sin verksamhet. Kursen behandlar flöden och processer i och mel-
lan företag och hur dessa kan effektiviseras med hjälp av olika informationssystem. 
Områden som ingår i kursen är logistik, affärssystem och organisationsutveckling. 
 
IY1403, Industriell marknadsföring, 6 hp, Industriell ekonomi och manage-
ment, grundnivå, G1F 
Kursen behandlar området industriell marknadsföring, dvs hur företag marknadsför 
tjänster och produkter till andra företag ”business to business”. 
 

Samhälle och kommunikation 
 
SL1404, Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, Strategiskt ledarskap, 
grundnivå, G1N 
Studenten introduceras till ett hållbart miljötänkande och hur man integrerar denna 
kunskap i sina produkter och sitt arbete. Syftet med kursen är att ge allmänna bas-
kunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar 
utveckling. 
 
SV1404, Teknisk kommunikation, 4 hp, Svenska, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande informationssökning, teknisk rapportskrivning samt 
retorik/muntlig framställning. Dessa färdigheter tillämpas frekvent i efterföljande 
kurser.  
 
HI1402, Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 hp, Historia, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk ut-
veckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv. 
 
 
Inriktnings obligatoriska kurser 

Inriktning Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
 
MT1456, Materiallära, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskap om ingenjörsmässiga material som an-
vänds för konstruktion och produktion av produkter i maskintekniska sammanhang. 
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MT1465, Innovativ hållbar produktutveckling 1, 4 hp, Maskinteknik, G1N 
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produkt-
framtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckling.  
 
MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten utvecklar kunskaper om teorier och metoder inom den grundläggande håll-
fasthetsläran. 
 
MT1461, Termodynamik, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskaper om energitekniska modeller och meto-
der samt introduceras till energitekniska system. 
 
MT1462, Tillverkningsteknik, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten utvecklar grundläggande förståelse av teorier för tillverkningsteknik samt 
inhämtar kunskaper om tillverkningsmetoder och maskiner. 
 
MT1463, Datorstöd för ingenjörsarbete, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsar-
bete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och 
sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kun-
skaper inom ritteknik och standard rörande detta område. Även datorstödd tillverk-
ning berörs. 
 
 
Inriktning Tillämpad IT inom programvaruteknik. 
 
DV1553, Objektorienterad programmering i C++, 10 hp, Datavetenskap, 
Grundnivå, G1F 
En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer. Syftet 
är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad program-
mering för fortsatta studier i datavetenskap eller programvaruteknik. 
 
MS1406, Statistisk metodik, 6 hp, Kursen ingår inte i något huvudområde på 
BTH, Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning 
samt god färdighet i att analysera data samt konstruera statistiska modeller för dessa. 
Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och tidsserie-
analys samt kunna tillämpa dess i realistiska situationer. I samband med detta skall 
studenten förvärva färdighet i användning av något statistiskt programpaket. 
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PA1435, Objektorienterad design, 6 hp, Datavetenskap/Programvaruteknik, 
Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är att ge insikt i den speciella design- och implementationsproblematik 
som objektorienterad programvaruutveckling medför. Utgående från grundläggande 
objektorienterade begrepp modelleras struktur och beteende hos objektorienterade 
system med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language). De-
signprinciper och designmönster introduceras som verktyg för att skapa robust pro-
gramvara och förbättra möjligheten till organisation och underhåll av programvara. 
Designmönster är standardiserade metoder för att sätta samman objekt och klasser 
för att lösa vanligt förekommande designproblem. Utvecklare av objektorienterad 
programvara bör veta hur designmönster kan användas för att förenkla utvecklingsar-
betet och kunna bedöma kvaliteten och eventuella förbättringar av källkoden. Kursen 
omfattar laborationer där designkunskaperna tillämpas och implementeras i källkod. 
 
IY1415, Strategier för programvaruutvecklande företag, 10 hp, Industriell eko-
nomi och management, Grundnivå, G1F 
Syftet med kursen är att den studerade skall utveckla kunskap i form av teorier och 
modeller för att förstå strategiarbetet hos programutvecklande företag. 
 
DV1490, Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, Datavetenskap, Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller 
såväl teoretiska aspekter som 
implementeringsaspekter. 
 
MA1475 | Grunder i LaTeX, 2 hp, Matematik, Grundnivå, G1N 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de grundläggande färdigheter i pro-
gramvarupaketet LaTeX, som krävs för att på egen hand kunna producera bland an-
nat laborationsrapporter, uppsatser, vetenskapliga rapporter och examensarbete med 
hjälp av LaTeX. 
 
 
Valbara kurser årskurs 3  

Inom inriktningen Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
 
ET1529473, Reglerteknik, 6 hp, Elektroteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande principer 
inom reglerteori samt behandling av grundläggandereglertekniska och mekatroniska 
system. Studenten skall även förvärva insikt om vad man kan åstadkomma med re-
glering, dess möjligheter och begränsningar. 
 

  

Formaterat: Färgöverstrykning

43

BILAGA 5



   

 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J4, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 

Utbildningsplan 
 

Dnr: BTH-4.1.2-0554-2015 
Sida 10(23) 

 

 

MS1406, Statistisk metodik, 6 hp, Kursen ingår inte i något huvudområde på 
BTH, Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning 
samt god färdighet i att analysera data samt konstruera statistiska modeller för dessa. 
Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och tidsserie-
analys samt kunna tillämpa dess i realistiska situationer. I samband med detta skall 
studenten förvärva färdighet i användning av något statistiskt programpaket.IY2579, 
Finansiell ekonomi, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, AXX  
Kursen introducerar den kontraktsteoretiska relationen mellan ägare och ledning för 
företaget och analyserar vilken påverkan detta får kring hur ett företag kan agera uti-
från ett finansiellt perspektiv. Vidare behandlar kursen olika modeller för investe-
ringsbedömning och under vilka omständigheter de är relevanta utifrån ett företags 
målfunktion. Kursen behandlar även prissättning av finansiella instrument och risk-
hantering med portföljer och finansiella derivat. Slutligen behandlar kursen under 
vilka omständigheter ett företags finansiering kan addera värde till det samt hur före-
tagets finansiärer kompenseras för den risk de tar. 
 
 
MT1455, Maskinelement, 6 hp, Maskinteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maski-
nelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan 
att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften. 
 
 
Årskurs 4-5  
 
Obligatoriska kurser  
 
IY2539, Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, Industriell eko-
nomi, avancerad nivå, A1F 
De studerande skall: tillägna sig en grundläggande förståelse av entreprenörskaps- 
och innovationsteori, god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i 
olika kontexter som länder, regioner och branscher, tillägna sig kunskap om rele-
vanta informationsresurser på Internet samt kunna använda sig av verktyg för att pro-
ducera och sprida relevant kunskap på Internet. 
 
IY2543, Management av teknologi och innovation, 7,5 hp, avancerad nivå, AXX 

Att ge studenterna möjlighet till en förståelse av teknologisk management och inno-
vationsteori samt kunskap om innovationsprocesser och olika strategiperspektiv. 
 

IY2535, Användarcentrerad marknadsföring och innovation, 7,5 hp, Industriell 
ekonomi, avancerad nivå, A1F 
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Kursen behandlar fenomenet användarcentrerad innovation och marknadsföring där 
slutanvändaren tar en allt större del av arbetet med såväl utveckling som marknadsfö-
ring av varor och tjänster. 
 
IY258740, Forskningsmetod och undersökningsdesign, 7,5 hp, Industriell eko-
nomi, avancerad nivå, A1F  
Kursen introducerar olika metoder och teoretiska perspektiv som hjälper studenter att 
välja och behandla en komplex analysuppgift. Kursen behandlar de strukturella såväl 
som de formella kraven på hur en vetenskaplig framställning skall vara uppbyggd.  
 
TE2501, Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, Kursen ingår inte i något 
huvudområde på BTH, Avancerad nivå, AXX 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förstå-
else, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska 
ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under ut-
bildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilin-
genjör. 
 
 
 
Inriktningsobligatoriska kurser 

Inriktning Maskinteknik och hållbarproduktinnovation 
 
MT2536, Värdeinnovation, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för 
att utveckla produkter, baserade på en värdevy, kan användas. Deltagarna kommer 
att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptge-
nerering, verifiering och framställande. 
 
MT2543, Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemsutveckling, 7,5 hp, 
Maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
Målet med denna kurs är att studenten ska få mycket god insikt och färdigheter 
kring: 
• metoder och verktyg för utveckling av produkt- och servicesystem 
• metoder och verktyg som stöder ett fullt socialt och ekologiskt hållbarhetsper-

spektiv  
• i vilka tillämpningar som de viktigaste metoderna och verktygen bäst används. 

 
MT2534, Avancerad projektbaserad produkt- och tjänsteinnovation, 15hp, Ma-
skinteknik, avancerad nivå, A1F 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar ut-
vecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs 
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för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna 
kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtän-
kande för hållbarhet och tekniska lösningar. 
 
 
Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik  
 
PA2538, Programvaruintensiv produktutveckling, 15 hp, Programvaruteknik, 
Avancerad nivå, A1N 
Kursen syftar till att ge en introduktion till programvaruteknik, omfattande en förstå-
else för programvaruutvecklingsprocessen, dess olika faser och aktiviteter, hur olika 
typer av system, produkter och tjänster (t ex inbyggda system, appar, serverprogram-
vara, system- av – system) påverkar utvecklingsprocessens utformning samt att dessa 
kunskaper kommer att tillämpas i olika uppgifter.  Kursen ger också en introduktion 
till området systemteknik och hur programvaruteknik förhåller sig till systemteknik. 
Programvara och programvaruutveckling är allt mer förkommande i samhället och 
olika samhällsaspekter på programvaruutveckling tas upp i kursen bl. a etiska riktlin-
jer för ingenjörsarbete, tekniker för att bestämma egenskaper hos system för att de 
ska vara anpassade med hänsyn till människors förutsättningar och behov, juridiska 
ramar som gäller som gäller för upphovsrätt och patent vad gäller programvaruut-
veckling samt personlig integritet och programvara. 
 
PA2539, Programvaruprojekt i team, 15 hp, Programvaruteknik, Avancerad 
nivå, A1F 
Kursen syftar till att ge kunskaper och erfarenhet av att utveckla programvara i team.  
Programvaruutvecklingen bedrivs i projektform. Aktiviteter som tillämpas inom pro-
gramvaruutvecklingen är förstudiearbete, design och analys, arkitektur, 
konstruktion, test, leverans och mätning av programvara. Dessutom ingår planering, 
organisation och uppföljning av programvaruprojekt i team omfattande åtagandekul-
tur, projektorganisation, olika roller i projekt, projektplanering och uppföljning, test-
planering och rapportering, leveransplanering, konfigurationshantering och doku-
mentation. Analys och reflektion av individens och teamets arbete görs efter pro-
jektets slutförande. 
 
PA1407, Mätningar av programvara, 7,5 hp, Programvaruteknik, Grundnivå, 
G2F 
Inom ingenjörsdisciplinerna så tillämpas begreppet ''best engineering practice'', med 
vilket menas goda exempel/modeller eller (be)prövad erfarenhet, ständigt vid alla 
aspekter på utvecklingen av ett system. Det kan röra sig om en bro, en bil, eller en 
stor byggnad. Begreppet inbegriper en lång tradition av experimenterande, analys, 
och mätning. Det är att tillämpa vetenskapliga principer på en lösning av ett kom-
plext utvecklingsprojekt. Kärnan i denna tillämpning är själva mätningen. Mätningar 
i radarsystem ger oss, till exempel, förmågan att upptäcka flygplan när siktförhållan-
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dena dåliga. Mätvärden i medicinska system möjliggör för läkare att diagnostisera 
specifika sjukdomar. Inom programvaruutveckling, så måste vi förstå och kontrollera 
programvaruprojekt. Vi behöver veta vad varje process kostar, och hur produktiv 
personalen är. Vi behöver veta vad vi kan förbättra, etc. För att besvara dessa frågor, 
så behöver vi mäta. Målet med den här kursen är att förse studenten med grunderna 
inom mätning av programvara. De kommer att tillägna sig kunskap om hur mätning 
av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och förutse utveckling av 
programvaruprocesser. De kommer att tillägna sig grundläggande förståelse för pro-
cessen för mätning av programvara och en medvetenhet om de problem som kan re-
lateras till tillämpning av mätning av programvara, samt erfarenhet i att arrangera 
mätningar och modeller för detta. 
 
Valbara kurser 
Valbara kurser erbjuds inom huvudområdena maskinteknik, strategiskt ledarskap för 
hållbarhet, matematisk statistik, programvaruteknik, datavetenskap, utveckling av digi-
tala spel, respektive industriell ekonomi och management. I första hand skall kurser väl-
jas motsvarande den inriktning som valts, samt hälften av kurserna ska ligga inom in-
dustriell ekonomi och management. Utöver dessa kurser kan efter prövning även annan 
valfri fördjupningskurs eller breddningskurs väljas.  
 
Valbara kurser inom Industriell ekonomi och Management och Matematik 
 
IY2539, Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, Industriell eko-
nomi, avancerad nivå, A1F 
De studerande skall: tillägna sig en grundläggande förståelse av entreprenörskaps- 
och innovationsteori, god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i 
olika kontexter som länder, regioner och branscher, tillägna sig kunskap om rele-
vanta informationsresurser på Internet samt kunna använda sig av verktyg för att pro-
ducera och sprida relevant kunskap på Internet. 
 
IY2595 Produktionsekonomi 7,5 hp, Industriell ekonomi och management, 
Avancerad nivå, A1F. 
Kursen syftar till att vidareutveckla f Avancerad nivivomi och management | 
Avancerad nivnovationsteori, god förståelse av flrsen syftar till att vidareutveckla f 
Avancerad management ancerad att vidareutveckla f Avancerad  
 
 
IY25749, Finansiell ekonomi, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, AXX  
Kursen introducerar den kontraktsteoretiska relationen mellan ägare och ledning för 
företaget och analyserar vilken påverkan detta får kring hur ett företag kan agera uti-
från ett finansiellt perspektiv. Vidare behandlar kursen olika modeller för investe-
ringsbedömning och under vilka omständigheter de är relevanta utifrån ett företags 
målfunktion. Kursen behandlar även prissättning av finansiella instrument och risk-
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hantering med portföljer och finansiella derivat. Slutligen behandlar kursen under 
vilka omständigheter ett företags finansiering kan addera värde till det samt hur före-
tagets finansiärer kompenseras för den risk de tar. 
 
IY1427 Tillämpad Mikroekonomi och strategi för ingenjörer, 7.5hp, 
Grundnivå, G1N.  
Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur 
individer, beslutsfattare och företag kan använda mikroekonomisk teori och metoder 
för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. Vidare analyseras hur dessa 
förändras beroende på hur antaganden och parametrar förändras. 
 
IY2580, Företag, organisationen och kontrakt, 7,5 hp, Industriell ekonomi, 
avancerad nivå, A1F  
Kursen introducerar kontrakts- och transaktionskostnadsteori för att analysera företag 
och dess omfattning, och tillika grundläggande aspekter på problematiken kring se-
paration mellan ägande och kontroll, och principal-agent problem inom företag. En 
del av den teori och de modeller för företaget som kursen behandlar fokuserar på det 
"Schumpeterianska företaget". Här introduceras studenten till begrepp och modeller 
för förstå produktlivscykler, shakeouts, entry/exit, first-mover advantages och dyna-
misk konkurrens, och vad detta betyder för ett företags marknadsposition.  
 
IY2547, Öppen innovation och öppen källkod, 7,5 hp, Industriell ekonomi, 
avancerad nivå, AXX 
Kursen syftar till att introducera studenter till begreppet öppen innovation (Open  
innovation). Kursen diskuterar och omdefinierar företags innovationsstrategier och 
dess gränser visavi Open Source Software (OSS) som ett specialfall av inter-
net/nätverksbaserad teknik. Kursen syftar även till att studenten analyserar principer 
för Öppen innovation (Open innovation) som syftar till att (1) studera hur OSS har 
blivit en allmän använd kunskap; (2) identifiera de möjligheter för företag att an-
vända OSS och (3) skapa affärsmodeller som drar fördel av OSS’ tekniska potential. 
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MA2512, Tillämpad optimering 7,5 hp, Matematik, grundnivå, A1N 
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lös-
ningar till linjära program, samt att visa tillämpningar av linjär optimeringslära på di-
verse teoretiska och praktiska ämnen. 
 

 
IY2543, Management av teknologi och innovation, 7,5 hp, avancerad nivå, AXX 
Att ge studenterna möjlighet till en förståelse av teknologisk management och inno-
vationsteori samt kunskap om innovationsprocesser och olika strategiperspektiv. 
 
 
 
Valbara kurser inom Inriktningen: Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
 
MT2530, Systems Engineering, 7,5 hp, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, 
tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med 
varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i 
Systems Engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, 
människa, och management. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verk-
tyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer kom-
plex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, imple-
mentation samt management av multifunktionella projektteam inom Systems  
Engineering. 
 
SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, Strategiskt ledarskap för håll-
barhet, avancerad nivå, A1F 
Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av strategiska 
ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt ledningssystem på en 
organisation som på ett strategiskt vis omformas mot hållbarhet. Detta svarar mot be-
hovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och metoder för förverkligandet av 
en strategisk organisatorisk vision och är samtidigt en utveckling av den överblick 
över ämnet som ges i kursen Introduktion till strategiskt ledarskap mot hållbarhet. 
 
MT1444, Lean Produktion, 7,5 hp, Maskinteknik, Grundnivå, G1N 
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en 
förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produkt-
ion. 
 
MI2506, Teknik för ett hållbart samhälle, 7,5 hp, Maskinteknik, avancerad 
nivå, A1N, 
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja 
utvecklingen till ett hållbart samhälle.  
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ET1529473, Reglerteknik, 6 hp, Elektroteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande principer 
inom reglerteori samt behandling av grundläggandereglertekniska och mekatroniska 
system. Studenten skall även förvärva insikt om vad man kan åstadkomma med re-
glering, dess möjligheter och begränsningar. 
 
MS1406, Statistisk metodik, 6 hp, Kursen ingår inte i något huvudområde på 
BTH, Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning 
samt god färdighet i att analysera data samt konstruera statistiska modeller för dessa. 
Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och tidsserie-
analys samt kunna tillämpa dess i realistiska situationer. I samband med detta skall 
studenten förvärva färdighet i användning av något statistiskt programpaket. 
 
MT1455, Maskinelement, 6 hp, Maskinteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maski-
nelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan 
att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften. 
 
 
MS1412, Statistisk metodik, 7.5hp, Matematik, grundnivå, A1N 
 

 
 
Valbara kurser inom inriktningen: Tillämpad IT inom programvaruteknik  
 
MA2512, Tillämpad optimering, 7,5 hp, Matematik, Avancerad nivå, A1N 
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lös-
ningar till linjära program, samt att visa tillämpningar av linjär optimeringslära på di-
verse teoretiska och praktiska ämnen. 
 
PA2513, Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, 
Datavetenskap/Programvaruteknik, Avancerad nivå, A1N 
Utveckling av programvara är en betydande investering. Av denna anledning är det 
viktigt att rätt produkt eller tjänst utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt och levereras 
till kunder och användare i rätt tid, kvalité och pris. Merparten av programvaran ut-
vecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper 
och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam. Denna kurs syftar till att 
ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteende-
vetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyr-
ning inom programvaruutveckling (SPM). 
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PA1412, Praktisk kravhantering, 7,5 hp, Programvaruteknik, Grundnivå, G2F 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att 
rätt system utvecklas, d.v.s. kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten för-
värvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur 
kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen. 
 
PA2536 | Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, Programvaruteknik, Avancerad nivå, A1N 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att 
uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetsstyrning av program-
vara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker 
och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet. 
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art 
och inom mjukvaruindustrin. 
 
PA2518, Global programvaruteknik, 7,5 hp, Programvaruteknik, Avancerad 
nivå, A1N 
Kursen syftet till kunskap, kompetens och praktisk erfarenhet gällande kommunikat-
ion, samarbete och koordinering av programvaruutvecklingsprojekt utifrån det glo-
bala perspektivet. Kursen syftar även till att lära studenterna olika sätt att kommuni-
cera i ett globalt nätverk, i ett globalt team och hur de ska tolka och lyhört utnyttja 
mångfald i sina yrkesmässiga liv. 
 
 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket 
kan medföra att kursutbudet förändras. 
 

6.2. Lärande och utbildning 
 
De första åren är uppbyggda för att studenten skall skaffa sig en bred tvärvetenskap-
lig bas av kunskaper och färdigheter. Tillämpning av dessa kunskaper i ett ingen-
jörsmässigt sammanhang tränas i olika typer av projektmoment eller i speciella pro-
jektkurser. Kunskaper och färdigheter byggs på efter hand så att en progression i ut-
bildningen uppnås. I senare delen av utbildningen betonas inriktningen mot industri-
ell ekonomi samt även mot den valda tekniska inriktningen. 
 
De olika utbildningsmomenten under utbildningen examineras på olika sätt beroende 
på vad som är lämpligt för det enskilda momentet. Kursplanen för den enskilda kur-
sen styr innehållet i kursen samt hur olika moment i kursen examineras. När samtliga 
kurser har genomgåtts och examen kan tas ut av studenten så skall samtliga program-
mål för programmet vara uppfyllda. 
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Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men kurser på engelska förekom-
mer, speciellt under de senare årskurserna. 
 

6.3. Upplägg av utbildningen 
 
De först två åren läses gemensamt, därefter sker val av teknisk inriktning. Det finns 
två tekniska inriktningar: Maskinteknik och hållbar produktinnovation samt Tilläm-
pad IT inom programvaruteknik. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av 
grundläggande matematik och naturvetenskap samt en kombination av teknik och 
ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna. Ekonomidelen fokuse-
rar på innovation, entreprenörskap och affärsutveckling. 
Inom inriktningen Maskinteknik och hållbar produktinnovation breddas kunskaperna 
i de maskintekniska ämnena samtidigt som kunskaperna inom innovationsmetodik, 
produktutveckling och värdeinnovation fördjupas för att förbereda för en yrkesroll 
nära forskning och utveckling (FoU) och preliminär design i produktutvecklande fö-
retag. Projekt kommer att utföras i nära och direkt samverkan med företag för att 
skapa en koppling mellan teori och praktik, samt att ge en förståelse för framtida yr-
kesroll för en industriell ekonom med maskintekniska kunskaper. 
 
Inom inriktningen Tillämpad IT inom programvaruteknik breddas kunskaperna inom 
områdena programvarusystem och datavetenskap och kunskaper inom systemut-
veckling och projektledning fördjupas, det förekommer teori och praktik inom pro-
grammering, systemutveckling och projektmetodik. Allt för att förbereda studenterna 
för en yrkesroll där djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombineras med god 
förståelse och kunskap inom programvaruutveckling.  
 
Förutom mer generella ekonomikurser kommer studenten att möta ett brett utbud av 
kurser som i både teori och praktik anknyter till BTH:s fokus på innovation och ent-
reprenörskap. Vi strävar kontinuerligt för att utveckla samarbetet med näringslivet så 
studenterna under sin utbildning skall få kontinuerlig kontakt med olika företag. 
 
Under år 3-5 erbjuds minst 15 hp som valbara kurser inom respektive teknikinrikt-
ning, samt minst 7,5 hp som valbart inom området industriell ekonomi. 
 
 
Programmet ges både på svenska och engelska 
 
 

7. Övergångsregler mellan årskurser 
Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. I det fall en student 
har färre än 45 högskolepoäng godkända kurser efter årskurs ett, 90 högskolepoäng 
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efter årskurs två, 150 högskolepoäng efter årskurs tre eller 210 högskolepoäng efter 
årskurs fyra, bör studenten ta kontakt med sektionens studievägledare och diskutera 
sin studiegång.  
 
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav 
på kursnivå som gör att man inte kan läsa vissa kurser utan att ha klarat vissa tidigare 
kurser. Om så är fallet framgår av kursplanerna. 
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8. Kvalitetssäkring 
 
Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs. Resultatet av kursvärderingarna ana-
lyseras av varje kursgivande avdelning och resultatet med rekommendationer om åt-
gärder redovisas till prefekt. 
 
Resultatet av gjorda kursutvärderingar återförs via programansvarig till studenterna 
samtidigt som planerade åtgärder redovisas för kurser som bedöms haft brister. 
 
Utbildningens kvalitetsgranskas också av externa näringslivsrepresentanter och  
studenter som deltar i programmets programråd. 
 

9. Studentmedverkan 
 
Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsprogrammets 
programråd samt i samband med att institution fattar beslut om kursplaner. För  
programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta kontaktperson för 
övergripande frågor om programmet. 
 

10. Forskningsbas 
 

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsprofilen Produktutveck-
ling, programvaruteknik, hållbarhetsdriven innovation samt industriell ekonomi som 
är vårt huvudsakliga fokus inom innovation och entreprenörskap. 
 
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom basen i utbildningen 
bygger på grundläggande ämnen inom matematik och naturvetenskap och inrikt-
ningarna i programmet är väl förankrade i aktuell vetenskap och forskning. 
 

11. Samverkan och arbetslivsanknytning 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställ-
ningsbarhet på arbetsmarknaden. I utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta 
medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma projektarbeten, 
studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som görs tillsammans med 
näringslivet. 
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12. Internationalisering 

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på 
programmet uppmuntras att studera en termin utomlands. Utomlandsstudierna kan 
antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga 
universitet. Det finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta 
kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska 
universitetet. 
 

13. Jämlikhet och jämställdhet 
 

I enlighet med BTH:s  aktuella likabehandlingsplan för studenter ska programmet: 

• Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika 
bakgrund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

• Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 
• Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. 

 
14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning 

Civilingenjörsexamen 

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 hög-
skolepoäng. 

Mål 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa kunskap 
inom följande områden: 

Kunskap och förståelse 

Studenten ska visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och 
dess beprövade erfarenheter samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
Studenten ska visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet 
kunskaper i matematik och naturvetenskap som väsentligt fördjupade kunskaper 
inom vissa delar av området. 
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Färdighet och förmåga 

Studenten ska 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.  
 
Studenten ska visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska 
lösningar. 
 
Studenten ska visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalifi-
cerade uppgifter inom givna ramar. 
 
Studenten ska visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa 
förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begrän-
sad information. 
 
Studenten ska visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system 
med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekono-
miskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 
 
Studenten ska visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 
sammansättning. 
 
Studenten ska visa förmåga att i såväl nationella och 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 

Studenten ska visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska 
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
Studenten ska visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i sam-
hället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och 
ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. 
 
Studenten ska 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. 

 
 Högskolespecifikt för BTH 

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en civilingenjörsexamen ska 
innehålla minst 30 högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik samt minst 
15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar 
projektkurser och kurser som genomförs i gruppform. 
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 Dnr: BTH-4.1.2-0705-2015  
 

 

Utbildningsplan för Civilingenjör i industriell ekonomi 
(300 högskolepoäng) 

Master of Science in Industrial Management and Engineering 
(300 ECTS credits) 

 

1. Beslut 

Utbildningsprogrammet har inrättats av Högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska 
Högskola 2002-10-07. 

Utbildningsplanen är fastställd av utbildningsnämnden 2013-11-27 och är senast revi-
derad av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-12-21. 

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2014. 

Programkod: IEACI 
 

2. Förkunskapskrav 

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för högsko-
lestudier, områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A eller områdesbe-
hörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. 
 

3. Urval 

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta 
görs till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå med hjälp av olika typer av me-
ritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken 
bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och del-
tar då i urvalet inom respektive grupp. 

Med utgångspunkt från reglerna i HF 2,6 och 7 kap rörande tillträde till grundläggande 
högskoleutbildning, gäller nedanstående 4.1 – 4.8 för urval till utbildningar på grund-
nivå och avancerad nivå vid BTH. 
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Betygsbaserade grupper  

• BI Sökande med  

- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan 

- betyg från gymnasieexamen 

- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kom-
bination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläg-
gande behörighet 

- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepo-
ängen avser gymnasial vuxenutbildning  

- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering - betyg 
från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg 
från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet  

• BIex Sökande med 

- gymnasieexamen utan komplettering 

- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kom-
bination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläg-
gande behörighet 

• BII Sökande med 

- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial 
vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan 
av den som inte är elev där 

- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka 
grundläggande behörighet  

• BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från 
folkhögskola  

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i be-
tygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i för-
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hållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en 
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den 
nya gruppen BIex. Sökande med gymnasie-examen ingår inte i beräkningen av platser 
i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.  

Högskoleprovsbaserade grupper  

HP Högskoleprov  

Övriga sökande  

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara an-
tas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.  

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.  
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga. 
 

4. Examen 
 

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen 
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi. 
 
Engelsk översättning av examen: Degree of Master of Science in Engineering:  
Industrial Management and Engineering. 
 

5. Mål 

Utbildningen ska skapa förståelse för kopplingen mellan tekniska lösningar och affärs-
mässiga förutsättningar i teknikinriktade företag i nationell- och internationell miljö. 
Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa sådan 
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör i indust-
riell ekonomi. 

Utöver de nationella målen enligt kap14 skall för utbildningen även gälla följande lo-
kala mål: 
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5.1. Kunskap och förståelse 
 

Efter genomförd utbildning ska studenten: 

• visa fördjupad kunskap inom valt tekniskt fördjupningsområde, Maskinteknik och 
hållbar produktinnovation eller Tillämpad IT inom programvaruteknik, samt 
kunna följa utveckling och forskning inom valt teknikområde 

• visa kunskaper inom det ekonomiska fördjupningsområdet affärsutveckling, inno-
vation och entreprenörskap samt kunna följa utveckling och forskning inom dessa 
ekonomiska områden 

• visa kunskap om strukturerad problemlösning, innovationsprocesser och ledarskap 
• förståelse för kopplingen mellan tekniska lösningar och affärsmässiga förutsätt-

ningar i teknikinriktade företag i nationell- och internationell miljö 

5.2. Färdighet och förmåga 
 

Efter genomförd utbildning ska studenten: 

• visa förmåga att kritiskt granska, analysera, utvärdera, beskriva, formulera, han-
tera komplexa affärsmässiga beslut utifrån ekonomiskt, tekniskt och organisato-
riskt perspektiv i såväl nationella som internationella sammanhang 

• visa förmåga kunna bidra till utveckling och forskning inom valt teknikområde 
och inom de valda ekonomiområdena 

• visa förmåga att initiera, skapa förutsättningar för och leda framtagande av pro-
dukt- och tjänsteinnovationer som spänner över både teknik- och ekonomifunkt-
ioner i en snabbt föränderlig omvärld 

• medverka till att process och resultat är strategiskt hållbara 
• visa förmåga och färdighet att leda teknikintensiva verksamheter ur ett affärs-

mässigt perspektiv 

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Efter genomförd utbildning ska studenten: 

• visa insikt om ledarskapets betydelse för att bedriva teknikutveckling ur ett affärs-
mässigt perspektiv på ett sätt som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling 

• visa medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden på-
verkar beslut som berör teknikens förverkligande utifrån organisatoriska, hållbar-
hetsmässiga och ekonomiska aspekter 
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6.  Innehåll 
 

Programmet Civilingenjör i industriell ekonomi är en femårig teknikvetenskaplig ut-
bildning och utbildningens 300 hp är fördelade på fyra områden: Matematik, teknik 
och fysik, samhälle och kommunikation, samt industriell ekonomi och management. 
 
Poängomfattningen per område är i normalfallet: 
Matematik: 40 hp 
Teknik och fysik: 140 hp 
Samhälle och kommunikation: 15 hp 
Industriell ekonomi och management: 105 hp 
 
Programmet har inriktningar och består av obligatoriska kurser och inriktningsobli-
gatoriska kurser och/eller valbara kurser. 
 
Inom vissa program erbjuds valfria kurser, vilka bestäms i samråd med Programan-
svarig. 
 
Inriktningar på programmet: 

• Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
• Tillämpad IT inom programvaruteknik 

 

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 

Årskurs 1-3 
 
Obligatoriska kurser för båda inriktningarna 
 
Matematik 
 
MA1470, Matematik grundkurs, 4 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten får en introduktion i matematik på högskolenivå, samt lär sig grunderna i 
användande av matematisk programvara. 
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MA1448, Linjär algebra 1, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grunderna i linjär algebra, för vidare tillämpning inom tekniska äm-
nesområden.  
 
MA1444, Analys 1, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande matematisk analys i en variabel och får en oriente-
ring om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1445, Analys 2, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig fördjupad kunskap om matematisk analys i en variabel och får en 
orientering om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1447, Flervariabelanalys, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig grundläggande kunskap om analys i flera variabler och dess til-
lämpningar inom tekniska ämnesområden 
 
MA1451, Transformteori, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig grundläggande kunskap om transformteori och dess tillämpningar 
inom tekniska ämnesområden. 
 
MS1405, Matematisk statistik, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenterna skaffar sig grundläggande kunskaper i såväl sannolikhetsteori som sta-
tistik, samt dess tillämpningar inom tekniska ämnesområden. 

Teknik och fysik 
 
MT1466, Teknisk introduktionskurs för civilingenjörer i industriell ekonomi, 8 
hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och den teknikvetenskapliga grund som undervisningen 
vilar mot. Studenten får också inblick i områdets forskningsverksamhet. 
 
FY1420, Fysik grundkurs, 4 hp, Fysik, grundnivå, G1N 
Studenten skaffar sig grundläggande kunskaper i fysik, främst mekanik, för vidare 
tillämpningar inom det tekniska ämnesområdet. 
 
ET1479, Grundläggande ellära, 4 hp, Elektroteknik, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss 
komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av el tekniska och elektroniska 
kretsar och system. 
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DV1487, Inledande programmering i Java, 6 hp, Datavetenskap, grundnivå, 
G1N 
Studenten ska förvärva förmågan att självständigt utifrån en problembeskrivning 
konstruera ett väl strukturerat program i programspråket Java. 
 
DV1536, Databasteknik 6hp, Datavetenskap, grundnivå, G1F 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på da-
tabaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen 
av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och 
svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponen-
ter. Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, 
som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen 
att modellera och implementera en databasapplikation. 
 
FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 hp, Kursen ingår inte i något huvudområde 
på BTH, Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfy-
sik, termodynamik och ellära som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. 
Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning 
samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen. 
 
 
Industriell ekonomi och management 
 
IY1404, Introduktion till industriell ekonomi, 8 hp, Industriell ekonomi och ma-
nagement, grundnivå, G1N 
Kursen är en introduktion till vidare studier i industriell ekonomi. I detta ingår att få 
grundläggande kunskaper om planering och styrning av industriella verksamheter 
samt dess samspel med omvärlden. 

 
IY14013, Ledarskap och projektorganisation, 4 hp, Industriell ekonomi och ma-
nagement, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om ledarskap och ledningens roll i 
en organisation, särskilt i projektorganisationer.  

 
IY1409, Integrerat projekt 1: projektorganisation, 12 hp, Industriell ekonomi 
och management, grundnivå, GIF 
I denna projektkurs skall studenterna tillämpa de kunskaper som de fått under år 1 av 
sin utbildning företrädesvis inom områdena: ekonomi/organisation/ledarskap och  
kommunikation men även med inslag av teknik, matematik och hållbarhet.  
ekonomi/organisation/ledarskap och kommunikation med inslag av matematik och  
hållbarhet. 
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IY1414, Ekonomisk styrning, 6 hp, Industriell ekonomi och management, 
grundnivå, G1F 

Kursen visar på ekonomistyrningens roll i olika typer av organisationer och kunskap 
om de viktigaste verktygen som står tillbuds för en effektiv och hållbar ekonomisk 
styrning. Områden som behandlas är produktkalkyleringens begrepp, principer och 
metoder, olika budgettyper samt budgeteringsprocessen samt internredovisnings upp-
byggnad och arbetssätt. 
 
IY1423, IT och organisation, 14 hp, Industriell ekonomi, grundnivå, G1F 
Kursens huvudsyfte är att ge studenterna kunskaper om hur organisationer hanterar 
informationsteknik (IT) som resurs för sin verksamhet utifrån perspektiven 
industriell organisation, logistik och affärssystem. I detta ingår även att förmå de 
studerande att utveckla ingenjörsmässiga metoder och arbetsformer för att göra dessa 
kunskaper operativt tillgängliga i ett industriellt sammanhang. Ett ytterligare syfte är 
att studenterna ska utveckla förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och 
kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom IT och 
förändring i organisationer med särskild tonvikt på logistik och informationssystem, 
speciellt affärssystem. 
 
IY141903, Industriell marknadsföring – teori och praktik, 6 hp, Industriell 
ekonomi och management, grundnivå, G1F 
Kursen behandlar området industriell marknadsföring, d.v.s. hur företag marknadsför 
tjänster och produkter till andra företag ”business to business”. 
 
 
Samhälle och kommunikation 
 
SL1404, Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, Strategiskt ledarskap, 
grundnivå, G1N 
Studenten introduceras till ett hållbart miljötänkande och hur man integrerar denna 
kunskap i sina produkter och sitt arbete. Syftet med kursen är att ge allmänna bas-
kunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar 
utveckling. 
 
SV1406, Teknisk kommunikation, 4 hp, Svenska, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande informationssökning, teknisk rapportskrivning samt 
retorik/muntlig framställning. Dessa färdigheter tillämpas frekvent i efterföljande 
kurser.  
 
HI1402, Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 hp, Historia, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk ut-
veckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv. 

 

Formaterat: Färgöverstrykning
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Inriktnings obligatoriska kurser 

Inriktning Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
 
IY1417 Tillämpad mikroekonomi och strategi, 6hp., Industriell Ekonomi, 
grundnivå, G1N. 
Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur 
individer, beslutsfattare och företag kan använda mikroekonomisk teori och metoder 
för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. Vidare analyseras hur dessa 
förändras beroende på hur antaganden och parametrar förändras. 
 
MT1456, Materiallära, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskap om ingenjörsmässiga material som an-
vänds för konstruktion och produktion av produkter i maskintekniska sammanhang. 
 
MT1465, Innovativ hållbar produktutveckling 1, 4 hp, Maskinteknik, G1N 
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produkt-
framtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckling.  
 
MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten utvecklar kunskaper om teorier och metoder inom den grundläggande håll-
fasthetsläran. 
 
MT1461, Termodynamik, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskaper om energitekniska modeller och meto-
der samt introduceras till energitekniska system. 
 
MT1462, Tillverkningsteknik, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten utvecklar grundläggande förståelse av teorier för tillverkningsteknik samt 
inhämtar kunskaper om tillverkningsmetoder och maskiner. 
 
MT1463, Datorstöd för ingenjörsarbete, 6 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsar-
bete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och 
sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kun-
skaper inom ritteknik och standard rörande detta område. Även datorstödd tillverk-
ning berörs. 
 
 
Inriktning Tillämpad IT inom programvaruteknik.  
 
DV1553, Objektorienterad programmering i C++, 10 hp, Datavetenskap, 
Grundnivå, G1F 
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En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer. Syftet 
är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad program-
mering för fortsatta studier i datavetenskap eller programvaruteknik. 
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MS1406, Statistisk metodik, 6 hp, Kursen ingår inte i något huvudområde på 
BTH, Grundnivå, G1F 
 
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning 
samt god färdighet i att analysera data samt konstruera statistiska modeller för dessa. 
Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och tidsserie-
analys samt kunna tillämpa dess i realistiska situationer. I samband med detta skall 
studenten förvärva färdighet i användning av något statistiskt programpaket. 
 
PA1435, Objektorienterad design, 6 hp, Datavetenskap/Programvaruteknik, 
Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är att ge insikt i den speciella design- och implementationsproblematik 
som objektorienterad programvaruutveckling medför. Utgående från grundläggande 
objektorienterade begrepp modelleras struktur och beteende hos objektorienterade 
system med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language). De-
signprinciper och designmönster introduceras som verktyg för att skapa robust pro-
gramvara och förbättra möjligheten till organisation och underhåll av programvara. 
Designmönster är standardiserade metoder för att sätta samman objekt och klasser 
för att lösa vanligt förekommande designproblem. Utvecklare av objektorienterad 
programvara bör veta hur designmönster kan användas för att förenkla utvecklingsar-
betet och kunna bedöma kvaliteten och eventuella förbättringar av källkoden. Kursen 
omfattar laborationer där designkunskaperna tillämpas och implementeras i källkod. 
 
IY1415, Strategier för programvaruutvecklande företag, 10 hp, Industriell eko-
nomi och management, Grundnivå, G1F 
Syftet med kursen är att den studerade skall utveckla kunskap i form av teorier och 
modeller för att förstå strategiarbetet hos programutvecklande företag. 
 
DV1490, Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, Datavetenskap Grundnivå G1F 
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller 
såväl teoretiska aspekter som 
implementeringsaspekter. 
 
MA1475, Grunder i LaTeX, 2 hp, Matematik, Grundnivå, G1N 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de grundläggande färdigheter i pro-
gramvarupaketet LaTeX, som krävs för att på egen hand kunna producera bland an-
nat laborationsrapporter, uppsatser, vetenskapliga rapporter och examensarbete med 
hjälp av LaTeX. 
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Valbara kurser årskurs 3  

Inom inriktningen Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
 
ET1473, Reglerteknik, 6 hp, Elektroteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande principer 
inom reglerteori samt behandling av grundläggandereglertekniska och mekatroniska 
system. Studenten skall även förvärva insikt om vad man kan åstadkomma med re-
glering, dess möjligheter och begränsningar. 
 
MS1406, Statistisk metodik, 6 hp, Kursen ingår inte i något huvudområde på 
BTH, Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning 
samt god färdighet i att analysera data samt konstruera statistiska modeller för dessa. 
Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och tidsserie-
analys samt kunna tillämpa dess i realistiska situationer. I samband med detta skall 
studenten förvärva färdighet i användning av något statistiskt programpaket. 
 

MT1455, Maskinelement, 6 hp, Maskinteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maski-
nelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan 
att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften. 
 
                

Årskurs 4-5  
 
Obligatoriska kurser  
 
IY2582 | Produktionsekonomi | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | 
Avancerad nivå | A1N 
Kursen syftar till att vidareutveckla förståelsen mellan varuflöden inom och utom 
företaget och de resulterande ekonomiska flödena. Kursen behandlar även metoder 
och modeller för prognostisering och planering av varu- och penningflöden. 
 
MA2512, Tillämpad optimering 7,5 hp, Matematik, grundnivå, A1N 
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lös-
ningar till linjära program, samt att visa tillämpningar av linjär optimeringslära på di-
verse teoretiska och praktiska ämnen. 
 
IY2549, Finansiell ekonomi, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, AXX  
Kursen introducerar den kontraktsteoretiska relationen mellan ägare och ledning för 
företaget och analyserar vilken påverkan detta får kring hur ett företag kan agera uti-
från ett finansiellt perspektiv. Vidare behandlar kursen olika modeller för investe-
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ringsbedömning och under vilka omständigheter de är relevanta utifrån ett företags 
målfunktion. Kursen behandlar även prissättning av finansiella instrument och risk-
hantering med portföljer och finansiella derivat. Slutligen behandlar kursen under 
vilka omständigheter ett företags finansiering kan addera värde till det samt hur före-
tagets finansiärer kompenseras för den risk de tar.  
 
IY2539, Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, Industriell eko-
nomi, avancerad nivå, A1F 
De studerande skall: tillägna sig en grundläggande förståelse av entreprenörskaps- 
och innovationsteori, god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i 
olika kontexter som länder, regioner och branscher, tillägna sig kunskap om rele-
vanta informationsresurser på Internet samt kunna använda sig av verktyg för att pro-
ducera och sprida relevant kunskap på Internet. 
 
IY2543, Management av teknologi och innovation, 7,5 hp, avancerad nivå, AXX 
Att ge studenterna möjlighet till en förståelse av teknologisk management och inno-
vationsteori samt kunskap om innovationsprocesser och olika strategiperspektiv. 
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IY2535, Användarcentrerad marknadsföring och innovation, 7,5 hp, Industriell 
ekonomi, avancerad nivå, A1F 
Kursen behandlar fenomenet användarcentrerad innovation och marknadsföring där 
slutanvändaren tar en allt större del av arbetet med såväl utveckling som marknadsfö-
ring av varor och tjänster. 
 
IY258740, Forskningsmetod och designundersökningsdesign, 7,5 hp, Industriell 
ekonomi, avancerad nivå, A1F  
Kursen introducerar olika metoder och teoretiska perspektiv som hjälper studenter att 
välja och behandla en komplex analysuppgift. Kursen behandlar de strukturella såväl 
som de formella kraven på hur en vetenskaplig framställning skall vara uppbyggd.  
 
TE2501, Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, Kursen ingår inte i något 
huvudområde på BTH, Avancerad nivå, AXX 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förstå-
else, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska 
ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under ut-
bildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilin-
genjör. 
 
 
Inriktningsobligatoriska kurser 

Inriktning Maskinteknik och hållbarproduktinnovation 
 
MT2536, Värdeinnovation, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för 
att utveckla produkter, baserade på en värdevy, kan användas. Deltagarna kommer 
att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptge-
nerering, verifiering och framställande. 
 
MT2543, Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemsutveckling, 7,5 hp, 
Maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
Målet med denna kurs är att studenten ska få mycket god insikt och färdigheter 
kring: 
• metoder och verktyg för utveckling av produkt- och servicesystem  
• metoder och verktyg som stöder ett fullt socialt och ekologiskt hållbarhetsperspek-
tiv  
• i vilka tillämpningar som de viktigaste metoderna och verktygen bäst används. 
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MT2534, Avancerad projektbaserad produkt- och tjänsteinnovation, 15hp, Ma-
skinteknik, avancerad nivå, A1F 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar ut-
vecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs 
för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna 
kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtän-
kande för hållbarhet och tekniska lösningar. 
 
 
Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik  
 
PA2538, Programvaruintensiv produktutveckling, 15 hp, Programvaruteknik, 
Avancerad nivå, A1N 
Kursen syftar till att ge en introduktion till programvaruteknik, omfattande en förstå-
else för programvaruutvecklingsprocessen, dess olika faser och aktiviteter, hur olika 
typer av system, produkter och tjänster (t ex inbyggda system, appar, serverprogram-
vara, system- av – system) påverkar utvecklingsprocessens utformning samt att dessa 
kunskaper kommer att tillämpas i olika uppgifter.  Kursen ger också en introduktion 
till området systemteknik och hur programvaruteknik förhåller sig till systemteknik. 
Programvara och programvaruutveckling är allt mer förkommande i samhället och 
olika samhällsaspekter på programvaruutveckling tas upp i kursen bl. a etiska riktlin-
jer för ingenjörsarbete, tekniker för att bestämma egenskaper hos system för att de 
ska vara anpassade med hänsyn till människors förutsättningar och behov, juridiska 
ramar som gäller som gäller för upphovsrätt och patent vad gäller programvaruut-
veckling samt personlig integritet och programvara. 
 
PA2539, Programvaruprojekt i team, 15 hp, Programvaruteknik, Avancerad 
nivå, A1F 
Kursen syftar till att ge kunskaper och erfarenhet av att utveckla programvara i team.  
Programvaruutvecklingen bedrivs i projektform. Aktiviteter som tillämpas inom pro-
gramvaruutvecklingen är förstudiearbete, design och analys, arkitektur, 
konstruktion, test, leverans och mätning av programvara. Dessutom ingår planering, 
organisation och uppföljning av programvaruprojekt i team omfattande åtagandekul-
tur, projektorganisation, olika roller i projekt, projektplanering och uppföljning, test-
planering och rapportering, leveransplanering, konfigurationshantering och doku-
mentation. Analys och reflektion av individens och teamets arbete görs efter pro-
jektets slutförande. 
 
PA1407, Mätningar av programvara, 7,5 hp, Programvaruteknik, Grundnivå, 
G2F 
Inom ingenjörsdisciplinerna så tillämpas begreppet ''best engineering practice'', med 
vilket menas goda exempel/modeller eller (be)prövad erfarenhet, ständigt vid alla 
aspekter på utvecklingen av ett system. Det kan röra sig om en bro, en bil, eller en 
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stor byggnad. Begreppet inbegriper en lång tradition av experimenterande, analys, 
och mätning. Det är att tillämpa vetenskapliga principer på en lösning av ett kom-
plext utvecklingsprojekt. Kärnan i denna tillämpning är själva mätningen. Mätningar 
i radarsystem ger oss, till exempel, förmågan att upptäcka flygplan när siktförhållan-
dena dåliga. Mätvärden i medicinska system möjliggör för läkare att diagnostisera 
specifika sjukdomar. Inom programvaruutveckling, så måste vi förstå och kontrollera 
programvaruprojekt. Vi behöver veta vad varje process kostar, och hur produktiv 
personalen är. Vi behöver veta vad vi kan förbättra, etc. För att besvara dessa frågor, 
så behöver vi mäta. Målet med den här kursen är att förse studenten med grunderna 
inom mätning av programvara. De kommer att tillägna sig kunskap om hur mätning 
av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och förutse utveckling av 
programvaruprocesser. De 
kommer att tillägna sig grundläggande förståelse för processen för mätning av pro-
gramvara och en medvetenhet om de problem som kan relateras till tillämpning av 
mätning av programvara, samt erfarenhet i att arrangera mätningar och modeller för 
detta. 
 
 
 
Valbara kurser 
Valbara kurser erbjuds inom huvudområdena maskinteknik, strategiskt ledarskap för 
hållbarhet, matematisk statistik, programvaruteknik, datavetenskap, utveckling av digi-
tala spel, respektive industriell ekonomi och management. I första hand skall kurser väl-
jas motsvarande den inriktning som valts, samt hälften av kurserna ska ligga inom in-
dustriell ekonomi och management. Utöver dessa kurser kan efter prövning även annan 
valfri fördjupningskurs eller breddningskurs väljas.  
 
Valbara kurser inom Industriell ekonomi och Management 

 
IY2549, Finansiell ekonomi, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, AXX  
Kursen introducerar den kontraktsteoretiska relationen mellan ägare och ledning för 
företaget och analyserar vilken påverkan detta får kring hur ett företag kan agera uti-
från ett finansiellt perspektiv. Vidare behandlar kursen olika modeller för investe-
ringsbedömning och under vilka omständigheter de är relevanta utifrån ett företags 
målfunktion. Kursen behandlar även prissättning av finansiella instrument och risk-
hantering med portföljer och finansiella derivat. Slutligen behandlar kursen under 
vilka omständigheter ett företags finansiering kan addera värde till det samt hur före-
tagets finansiärer kompenseras för den risk de tar.  
 
IY2580, Företag, organisationen och kontrakt, 7,5 hp, Industriell ekonomi, 
avancerad nivå, A1F  
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Kursen introducerar kontrakts- och transaktionskostnadsteori för att analysera företag 
och dess omfattning, och tillika grundläggande aspekter på problematiken kring se-
paration mellan ägande och kontroll, och principal-agent problem inom företag.  
En del av den teori och de modeller för företaget som kursen behandlar fokuserar på 
det "Schumpeterianska företaget". Här introduceras studenten till begrepp och 
modeller för förstå produktlivscykler, shakeouts, entry/exit, first-mover advantages 
och dynamisk konkurrens, och vad detta betyder för ett företags marknadsposition.  
 
IY2584 | Strategi och affärsutveckling 7,5 hp | Industriell ekonomi och 
management | Avancerad nivå. 
IY2547, Öppen innovation och öppen källkod, 7,5 hp, Industriell ekonomi, avancerad nivå, 
AXX 
Kursen syftar till att introducera studenter till begreppet öppen innovation (Open  
innovation). Kursen diskuterar och omdefinierar företags innovationsstrategier och dess gränser visavi 
Open Source Software (OSS) som ett specialfall av internet/nätverksbaserad teknik. Kursen syftar 
även till att studenten analyserar principer för Öppen innovation (Open innovation) som syftar till att 
(1) studera hur OSS har blivit en allmän använd kunskap; (2) identifiera de möjligheter för företag att 
använda OSS och (3) skapa affärsmodeller som drar fördel av OSS’ tekniska potential. 
 
MA2512, Tillämpad optimering 7,5 hp, Matematik, grundnivå, A1N 
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lös-
ningar till linjära program, samt att visa tillämpningar av linjär optimeringslära på di-
verse teoretiska och praktiska ämnen. 
IY2539, Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, Industriell eko-
nomi, avancerad nivå, A1F 
De studerande skall: tillägna sig en grundläggande förståelse av entreprenörskaps- 
och innovationsteori, god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i 
olika kontexter som länder, regioner och branscher, tillägna sig kunskap om rele-
vanta informationsresurser på Internet samt kunna använda sig av verktyg för att pro-
ducera och sprida relevant kunskap på Internet. 
 

IY2543, Management av teknologi och innovation, 7,5 hp, avancerad nivå, AXX 
Att ge studenterna möjlighet till en förståelse av teknologisk management och inno-
vationsteori samt kunskap om innovationsprocesser och olika strategiperspektiv. 
 

 
Valbara kurser inom Inriktningen: Maskinteknik och hållbar produktinnovation 
 
MT2530, Systems Engineering, 7,5 hp, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, 
tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med 
varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i 
Systems Engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, 
människa, och management. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verk-
tyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer kom-
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plex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, imple-
mentation samt management av multifunktionella projektteam inom Systems  
Engineering. 
 
SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, Strategiskt ledarskap för håll-
barhet, avancerad nivå, A1F 
Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av strategiska 
ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt ledningssystem på en 
organisation som på ett strategiskt vis omformas mot hållbarhet. Detta svarar mot be-
hovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och metoder för förverkligandet av 
en strategisk organisatorisk vision och är samtidigt en utveckling av den överblick 
över ämnet som ges i kursen Introduktion till strategiskt ledarskap mot hållbarhet. 
 
MT1444, Lean Produktion, 7,5 hp, Maskinteknik, Grundnivå, G1N 
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en 
förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produkt-
ion. 
 
MI2506, Teknik för ett hållbart samhälle, 7,5 hp, Maskinteknik, avancerad 
nivå, A1N, 
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja 
utvecklingen till ett hållbart samhälle.  
 
ET1473, Reglerteknik, 6 hp, Elektroteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande principer 
inom reglerteori samt behandling av grundläggandereglertekniska och mekatroniska 
system. Studenten skall även förvärva insikt om vad man kan åstadkomma med re-
glering, dess möjligheter och begränsningar. 
 
MS1406, Statistisk metodik, 6 hp, Kursen ingår inte i något huvudområde på 
BTH, Grundnivå, G1F 
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning 
samt god färdighet i att analysera data samt konstruera statistiska modeller för dessa. 
Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och tidsserie-
analys samt kunna tillämpa dess i realistiska situationer. I samband med detta skall 
studenten förvärva färdighet i användning av något statistiskt programpaket. 
 
MT1455, Maskinelement, 6 hp, Maskinteknik, Grundnivå, G1F 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maski-
nelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan 
att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften. 
MT1422 | Produktionssystem | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå, G1N 
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Valbara kurser inom inriktningen: Tillämpad IT inom programvaruteknik  
 
MA2512 | Tillämpad optimering | 7,5 hp | Matematik | Avancerad nivå | A1N 
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lös-
ningar till linjära program, samt att visa tillämpningar av linjär optimeringslära på di-
verse teoretiska och praktiska ämnen. 

 
PA2513 | Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning | 7,5 hp | 
Datavetenskap - Programvaruteknik | Avancerad nivå | A1N 
Utveckling av programvara är en betydande investering. Av denna anledning är det 
viktigt att rätt produkt eller tjänst utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt och levereras 
till kunder och användare i rätt tid, kvalité och pris. Merparten av programvaran ut-
vecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper 
och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam. Denna kurs syftar till att 
ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteende-
vetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyr-
ning inom programvaruutveckling (SPM). 
 
PA1412, Praktisk kravhantering, 7,5 hp, Programvaruteknik, Grundnivå, G2F 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att 
rätt system utvecklas, d.v.s. kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten för-
värvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur 
kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen. 

 
PA2536, Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, Programvaruteknik, Avancerad nivå, A1N 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att 
uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetsstyrning av program-
vara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker 
och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet. 
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art 
och inom mjukvaruindustrin. 
 
PA2518, Global programvaruteknik, 7,5 hp, Programvaruteknik, Avancerad 
nivå, A1N 
Kursen syftet till kunskap, kompetens och praktisk erfarenhet gällande kommunikat-
ion, samarbete och koordinering av programvaruutvecklingsprojekt utifrån det glo-
bala perspektivet. Kursen syftar även till att lära studenterna olika sätt att kommuni-
cera i ett globalt nätverk, i ett globalt team och hur de ska tolka och lyhört utnyttja 
mångfald i sina yrkesmässiga liv.  
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Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket 
kan medföra att kursutbudet förändras. 

 

6.2. Lärande och utbildning 
De första åren är uppbyggda för att studenten skall skaffa sig en bred tvärvetenskaplig 
bas av kunskaper och färdigheter. Tillämpning av dessa kunskaper i ett ingen-
jörsmässigt sammanhang tränas i olika typer av projektmoment eller i speciella pro-
jektkurser. Kunskaper och färdigheter byggs på efter hand så att en progression i ut-
bildningen uppnås. I senare delen av utbildningen betonas inriktningen mot industriell 
ekonomi samt även mot den valda tekniska inriktningen. 

 
De olika utbildningsmomenten under utbildningen examineras på olika sätt beroende 
på vad som är lämpligt för det enskilda momentet. Kursplanen för den enskilda kur-
sen styr innehållet i kursen samt hur olika moment i kursen examineras. När samtliga 
kurser har genomgåtts och examen kan tas ut av studenten så skall samtliga program-
mål för programmet vara uppfyllda. 

 
Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men kurser på engelska förekommer, 
speciellt under de senare årskurserna. 
 

6.3. Upplägg av utbildningen 
De först två åren läses gemensamt, därefter sker val av teknisk inriktning. Det finns 
två tekniska inriktningar: Maskinteknik och hållbar produktinnovation samt Tillämpad 
IT inom programvaruteknik. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av grund-
läggande matematik och naturvetenskap samt en kombination av teknik och ekonomi, 
där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna. Ekonomidelen fokuserar på inno-
vation, entreprenörskap och affärsutveckling. 
 
Inom inriktningen Maskinteknik och hållbar produktinnovation breddas kunskaperna i 
de maskintekniska ämnena samtidigt som kunskaperna inom innovationsmetodik, pro-
duktutveckling och värdeinnovation fördjupas för att förbereda för en yrkesroll nära 
forskning och utveckling (FoU) och preliminär design i produktutvecklande företag. 
Projekt kommer att utföras i nära och direkt samverkan med företag för att skapa en 
koppling mellan teori och praktik, samt att ge en förståelse för framtida yrkesroll för 
en industriell ekonom med maskintekniska kunskaper. 
 
Inom inriktningen Tillämpad IT inom programvaruteknik breddas kunskaperna inom 
områdena programvarusystem och datavetenskap och kunskaper inom systemutveckl-
ing och projektledning fördjupas, det förekommer teori och praktik inom programme-
ring, systemutveckling och projektmetodik. Allt för att förbereda studenterna för en 
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yrkesroll där djupa kunskaper inom industriell ekonomi kombineras med god förstå-
else och kunskap inom programvaruutveckling. 
 
Förutom mer generella ekonomikurser kommer studenten att möta ett brett utbud av 
kurser som i både teori och praktik anknyter till BTH:s fokus på innovation och entre-
prenörskap. Vi strävar kontinuerligt för att utveckla samarbetet med näringslivet så 
studenterna under sin utbildning skall få kontinuerlig kontakt med olika företag. 
 
Under år 3-5 erbjuds minst 15 hp som valbara kurser inom respektive teknikinriktning, 
samt minst 7,5 hp som valbart inom området industriell ekonomi. 
 
Programmet ges både på svenska och engelska 

 

7.  Övergångsregler mellan årskurser 
Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. I det fall en student 
har färre än 45 högskolepoäng godkända kurser efter årskurs ett, 90 högskolepoäng 
efter årskurs två, 150 högskolepoäng efter årskurs tre eller 210 högskolepoäng efter 
årskurs fyra, bör studenten ta kontakt med sektionens studievägledare och diskutera 
sin studiegång.  
 
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav 
på kursnivå som gör att man inte kan läsa vissa kurser utan att ha klarat vissa tidigare 
kurser. Om så är fallet framgår av kursplanerna. 

 

8. Kvalitetssäkring 

Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs. Resultatet av kursvärderingarna analy-
seras av varje kursgivande avdelning och resultatet med rekommendationer om åtgär-
der redovisas till prefekt. 

Resultatet av gjorda kursutvärderingar återförs via programansvarig till studenterna 
samtidigt som planerade åtgärder redovisas för kurser som bedöms haft brister. 
Utbildningens kvalitetsgranskas också av externa näringslivsrepresentanter och stu-
denter som deltar i programmets programråd. 
 

9. Studentmedverkan 

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsprogrammets 
programråd samt i samband med att institution fattar beslut om kursplaner. För pro-
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grammet finns en programansvarig som är studenternas främsta kontaktperson för 
övergripande frågor om programmet. 

 

10. Forskningsbas 
 

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsprofilen Produktutveckl-
ing, programvaruteknik, hållbarhetsdriven innovation samt industriell ekonomi som är 
vårt huvudsakliga fokus inom innovation och entreprenörskap. 
 
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom basen i utbildningen 
bygger på grundläggande ämnen inom matematik och naturvetenskap och inriktning-
arna i programmet är väl förankrade i aktuell vetenskap och forskning. 

11. Samverkan och arbetslivsanknytning 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställ-
ningsbarhet på arbetsmarknaden. I utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta 
medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma projektarbeten, 
studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som görs tillsammans med nä-
ringslivet. 
 

12. Internationalisering 

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på 
programmet uppmuntras att studera en termin utomlands. Utomlandsstudierna kan an-
tingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universi-
tet. Det finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då 
mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska universitetet. 
 

13. Jämlikhet och jämställdhet 
 

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter ska programmet: 

• Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika 
bakgrund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

• Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 
• Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. 
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14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning 

Civilingenjörsexamen 

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 hög-
skolepoäng. 

Mål 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa kunskap 
inom följande områden: 

Kunskap och förståelse 

Studenten ska visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och 
dess beprövade erfarenheter samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
Studenten ska 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 

Studenten ska visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt iden-
tifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- 
och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen.  
 
Studenten ska visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska 
lösningar. 
 
Studenten ska visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalifi-
cerade uppgifter inom givna ramar. 
 
Studenten ska visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa 
förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begrän-
sad information. 
 
Studenten ska visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system 
med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekono-
miskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 
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Studenten ska visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika samman-
sättning. 
 
Studenten ska visa förmåga att i såväl nationella och 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 

Studenten ska visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskap-
liga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
Studenten ska visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i sam-
hället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och 
ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. 
 
Studenten ska 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. 

 
Högskolespecifikt för BTH 

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en civilingenjörsexamen ska in-
nehålla minst 30 högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik samt minst 15 
högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar pro-
jektkurser och kurser som genomförs i gruppform.  
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Utbildningsplan för Civilingenjör i industriell ekonomi
(300 högskolepoäng)
Master of Science in Industrial Management and Engineering
(300 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2002-10-07.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-01-26 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2015.
Programkod: IEACI

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
alternativt
Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A.

3. Urval

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
- betyg från gymnasieexamen
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen av-ser gymnasial vuxenutbildning
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger
grundläggande behörighet
BIex Sökande med
- gymnasieexamen utan komplettering
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
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vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
BII Sökande med
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenut-bildning eller med betyg förvärvade
genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet
BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasie-
examen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi

Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science in Engineering Industrial Management and Engineering

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa fördjupad kunskap inom valt tekniskt fördjupningsområde, Maskinteknik och hållbar produktinnovation eller Tillämpad

IT inom programvaruteknik, samt kunna följa utveckling och forskning inom valt teknikområde.

●

visa kunskaper inom det ekonomiska fördjupningsområdet affärsutveckling, innovation och entreprenörskap samt kunna

följa utveckling och forskning inom dessa ekonomiska områden.

●

visa kunskap om strukturerad problemlösning, innovationsprocesser och ledarskap●

förståelse för kopplingen mellan tekniska lösningar och affärsmässiga förutsättningar i teknikinriktade företag i nationell-

och internationell miljö

●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
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visa förmåga att kritiskt granska, analysera, utvärdera, beskriva, formulera, hantera komplexa affärsmässiga beslut utifrån

ekonomiskt, tekniskt och organisatoriskt perspektiv i såväl nationella som internationella sammanhang.

●

visa förmåga kunna bidra till utveckling och forskning inom valt teknikområde och inom de valda ekonomiområdena.●

visa förmåga att initiera, skapa förutsättningar för och leda framtagande av produkt- och tjänsteinnovationer som spänner

över både teknik- och ekonomifunktioner i en snabbt föränderlig omvärld,

●

medverka till att process och resultat är strategiskt hållbara.●

visa förmåga och färdighet att leda teknikintensiva verksamheter ur ett affärsmässigt perspektiv.●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa insikt om ledarskapets betydelse för att bedriva teknikutveckling ur ett affärsmässigt perspektiv på ett sätt som bidrar till

en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

●

visa  medvetenhet  om hur  egna  personliga  värderingar  och  ställningstaganden  påverkar  beslut  som berör  teknikens

förverkligande utifrån organisatoriska, hållbarhetsmässiga och ekonomiska aspekter.

●

6. Innehåll

Programmet Civilingenjör i industriell ekonomi är en femårig teknikvetenskaplig utbildning och utbildningens 300 hp är fördelade
på fyra områden: Matematik, teknik och fysik, samhälle och kommunikation, samt industriell ekonomi och management.
Poängomfattningen per område är i normalfallet:
Matematik: 40 hp
Teknik och fysik: 140 hp
Samhälle och kommunikation: 15 hp
Industriell ekonomi och management: 105 hp

Programmet har inriktningar och består av obligatoriska kurser och inriktningsobligatoriska kurser och/eller valbara kurser.

Inriktningar på programmet:

Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)●

Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)●

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

IY1404 | Introduktion till industriell ekonomi | 8 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden
hänger samman.

MA1472 | Matematik grundkurs | 4 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
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Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Kursen genomsyras av ett undersökande
matematiskt arbetssätt via problemlösningsaktiviteter. I kursen ingår studieteknik där studenten tränas i att reflektera över sitt eget
arbetssätt och studieupplägg i matematik.

MT1466 | Teknisk introduktionskurs för civilingenjörer i industriell ekonomi | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom
studentens utbildning och den teknikvetenskapliga grund som den vilar på, samt att tidigt skapa kontakt med företrädare för ett
antal av våra forskargrupper. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete och programmeringslaboration för att
förankra berörda ämnesområdens teori.

FY1420 | Fysik grundkurs | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom
ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin
förståelse för matematisk modellering av naturen.

MA1448 | Linjär algebra 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska
utbildningsprogram.

ET1479 | Grundläggande ellära | 4 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra
analys och mätningar av eltekniska kretsar och system.

MA1444 | Analys 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

SV1406 | Teknisk kommunikation | 4 hp | Svenska språket | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga i presentationsteknik och att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och
muntligen på ett vetenskapligt sätt. Studenten ska träna sin förmåga att skriva referat, söka, samla och värdera relevant information,
formulera en problemställning, och hantera referenser i en vetenskaplig rapport.

IY1424 | Ledarskap och projektverksamhet | 4 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom
ledarskap och projektverksamhet.

IY1409 | Integrerat projekt I: Projektorganisation | 12 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om projektarbete som arbetsform. I kursen
ska studenten också integrera kunskaper från föregående kurser på programmet, särskilt gällande hållbarutveckling genom att
planera, genomföra och avsluta ett projekt, om möjligt i samarbete med omgivande samhälle. De studerande skall utveckla
generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

IY1414 | Ekonomisk styrning | 6 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att ge en god förståelse för
ekonomistyrningens roll och kunskap om de viktigaste verktygen som står tillbuds för en effektiv och hållbar ekonomisk styrning.

DV1487 | Inledande programmering i Java 6hp | 6 hp | Datavetenskap | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till
problemlösning och programmering i programspråket Java.

MA1445 | Analys 2 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

SL1404 | Miljöstrategi och hållbar utveckling | 6 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

MA1447 | Flervariabelanalys | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar
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inom framför allt tekniska ämnesområden.

HI1402 | Teknikhistoria och samhällsutveckling | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt
perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar
under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv
samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders
teknologiska och samhälleliga förhållanden.

MA1446 | Diskret matematik | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Den
diskreta matematiken utgör en viktig bas för studier inom datavetenskap och många digitala tillämpningsområden.

DV1536 | Databasteknik | 6 hp | Datavetenskap | Grundnivå | G1F
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i
dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt
strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter. Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både
teoretiskt och praktiskt, som syftar till att studenten självständigt ska förstå och lära sig använda processen att modellera och
implementera en databasapplikation.

IY1423 | IT och organisation | 14 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1F
Kursens huvudsyfte är att ge studenterna kunskaper om hur organisationer hanterar informationsteknik (IT) som resurs för sin
verksamhet utifrån perspektiven industriell organisation, logistik och affärssystem. I detta ingår även att förmå de studerande att
utveckla ingenjörsmässiga metoder och arbetsformer för att göra dessa kunskaper operativt tillgängliga i ett industriellt
sammanhang.Ett ytterligare syfte är att studenterna ska utveckla förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt
identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom IT och förändring i organisationer med särskild tonvikt på
logistik och informationssystem, speciellt affärssystem.

6.1.2. Obligatoriska kurser inom Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

IY1419 | Industriell marknadsföring - Teori och praktik | 6 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och metoder för industriell marknadsföring och dess koppling
till strategi för olika typer av produkter och tjänster för olika typer av marknader.

DV1553 | Objektorienterad programmering i C++ | 10 hp | Datavetenskap | Grundnivå | G1F
En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer. Syftet är att studenten
efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad programmering för fortsatta studier i datavetenskap eller
programvaruteknik.

FY1411 | Fysik fortsättningskurs | 8 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för
vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt
utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

MS1405 | Matematisk statistik | 6 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger
på sannolikhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. tillförlitlighetsteknik,
signalbehandling och telekommunikation samt även ekonomi.

MS1406 | Statistisk metodik | 6 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning samt god färdighet i att analysera data samt
konstruera statistiska modeller för dessa. Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och
tidsserieanalys samt kunna tillämpa dess i realistiska situationer. I samband med detta skall studenten förvärva färdighet i
användning av något statistiskt programpaket.

MA1475 | Grunder i LaTeX | 2 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de grundläggande färdigheter i programvarupaketet LaTeX, som krävs för att på egen
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hand kunna producera bland annat laborationsrapporter, uppsatser, vetenskapliga rapporter och examensarbete med hjälp av
LaTeX.

PA1435 | Objektorienterad design | 6 hp | Datavetenskap - Programvaruteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att ge insikt i den speciella design- och implementationsproblematik som objektorienterad programvaruutveckling
medför. Utgående från grundläggande objektorienterade begrepp modelleras struktur och beteende hos objektorienterade system
med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language). Designprinciper och designmönster introduceras som
verktyg för att skapa robust programvara och förbättra möjligheten till organisation och underhåll av programvara. Designmönster
är standardiserade metoder för att sätta samman objekt och klasser för att lösa vanligt förekommande designproblem. Utvecklare av
objektorienterad programvara bör veta hur designmönster kan användas för att förenkla utvecklingsarbetet och kunna bedöma
kvaliteten och eventuella förbättringar av källkoden. Kursen omfattar laborationer där designkunskaperna tillämpas och
implementeras i källkod.

DV1490 | Algoritmer och datastrukturer | 6 hp | Datavetenskap | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som
implementeringsaspekter.

IY1415 | Strategier för mjukvaruutvecklande företag | 10 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att den studerade skall utveckla kunskap i form av teorier och modeller för att förstå strategiarbetet hos
programutvecklande företag.

IY2579 | Finansiell ekonomi | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | AXX
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar
utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken
roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella
instrument.

IY2595 | Produktionsekonomi | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftar till att vidareutveckla förståelsen mellan varuflöden inom och utom företaget och de resulterande ekonomiska
flödena. Kursen behandlar även metoder och modeller för prognostisering och planering av varu- och penningflöden.

PA2538 | Programvaruintensiv produktutveckling | 15 hp | Programvaruteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftar till att ge en introduktion till programvaruteknik och dess kontext, omfattande en förståelse för
programvaruutvecklingsprocessens olika faser och aktiviteter och hur dessa knyter an till utvecklingsprocesserna för det omgivande
systemet. Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om de traditionella utvecklingsmetoderna med tillräckligt god förståelse för
att kunna anpassa dessa till nya metoder. Kursen hanterar exempel där produktens behov styr utvecklingsprocessen.
Kursen ger också en introduktion till området systemteknik och hur programvaruteknik förhåller sig till systemteknik, det vill säga
hur man skapar och implementerar en tvärvetenskaplig process för att säkerställa att kunden och intressenters behov tillgodoses
genom hela systemets livscykel. Programvara och programvaruutveckling är allt mer förekommande i samhället och olika
samhällsaspekter på programvaruutveckling tas upp i kursen bland annat etiska riktlinjer för ingenjörsarbete, tekniker för att
bestämma egenskaper hos system för att de ska vara anpassade med hänsyn till människors förutsättningar och behov, juridiska
ramar som gäller för upphovsrätt och patent vad gäller programvaruutveckling samt personlig integritet.

MA2512 | Tillämpad optimering | 7,5 hp | Matematik | Avancerad nivå | A1N
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lösningar till linjära program, samt att visa
tillämpningar av linjär optimeringslära på diverse teoretiska och praktiska ämnen.

PA2539 | Programvaruprojekt i team | 15 hp | Programvaruteknik | Avancerad nivå | A1F
Kursen syftar till att ge kunskaper och erfarenhet av att utveckla programvara i team. Programvaruutvecklingen bedrivs i
projektform. Aktiviteter som tillämpas inom programvaruutvecklingen är förstudiearbete, design och analys, arkitektur,
konstruktion, test, leverans och mätning av programvara. Dessutom ingår planering, organisation och uppföljning av
programvaruprojekt i team omfattande åtagandekultur, projektorganisation, olika roller i projekt, projektplanering och uppföljning,
testplanering och rapportering, leveransplanering, konfigurationshantering och dokumentation. Analys och reflektion av individens
och teamets arbete görs efter projektets slutförande.

PA1407 | Mätningar av programvara | 7,5 hp | Programvaruteknik | Grundnivå | G2F
Inom ingenjörsdisciplinerna så tillämpas begreppet ''best engineering practice'', med vilket menas goda exempel/modeller eller
(be)prövad erfarenhet, ständigt vid alla aspekter på utvecklingen av ett system. Det kan röra sig om en bro, en bil, eller en stor
byggnad. Begreppet inbegriper en lång tradition av experimenterande, analys, och mätning.
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Det är att tillämpa vetenskapliga principer på en lösning av ett komplext utvecklingsprojekt. Kärnan i denna tillämpning är själva
mätningen. Mätningar i radarsystem ger oss, till exempel, förmågan att upptäcka flygplan när siktförhållandena dåliga.
Mätvärden i medicinska system möjliggör för läkare att diagnostisera specifika sjukdomar.
Inom programvaruutveckling, så måste vi förstå och kontrollera programvaruprojekt. Vi behöver veta vad varje process kostar, och
hur produktiv personalen är. Vi behöver veta vad vi kan förbättra, etc. För att besvara dessa frågor, så behöver vi mäta.
Målet med den här kursen är att förse studenten med grunderna inom mätning av programvara. De kommer att tillägna sig kunskap
om hur mätning av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och förutse utveckling av programvaruprocesser. De
kommer att tillägna sig grundläggande förståelse för processen för mätning
av programvara och en medvetenhet om de problem som kan relateras till tillämpning av
mätning av programvara, samt erfarenhet i att arrangera mätningar och modeller för detta.

IY2587 | Forskningsmetod och design | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | AXX
Syftet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskaper om vetenskapsteorier och forskningsmetodik för både kvalitativa
och kvantitativa studier inom industriell ekonomi. I detta ingår att formulera forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter genomgången kurs,
ha förvärvat kunskap om hur man genomför och rapporterar ett forskningsprojekt.

IY2535 | Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad
nivå | AXX
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om utveckling och lansering av innovativa produkter och tjänster. Studenten
tränas i att tänka marknadsorienterat genom hela innovationsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för en framgångsrik
kommersialisering. Studenten ska kunna analysera en marknad, tillämpa användar- och kundmedverkan i en innovationsprocess,
och utveckla ett brett angrepssätt för att kunna lansera och marknadsföra innovativa produkter och tjänster.

TE2501 | Examensarbete för civilingenjörer | 30 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
AXX
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den
valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under
utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

6.1.3. Valbara kurser inom Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

PA1412 | Praktisk kravhantering | 7,5 hp | Programvaruteknik | Grundnivå | G2F
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i
denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs
och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

PA2536 | Kvalitetsstyrning | 7,5 hp | Programvaruteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras
ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och
modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

PA2513 | Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning | 7,5 hp | Datavetenskap - Programvaruteknik |
Avancerad nivå | A1N
Utveckling av programvara är en betydande investering. Av denna anledning är det viktigt att rätt produkt eller tjänst utvecklas på
ett kostnadseffektivt sätt och levereras till kunder och användare i rätt tid, kvalité och pris.Merparten av programvaran utvecklas i
team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i
projektteam.
Denna kurs syftar till att ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och
organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).

PA2518 | Global programvaruteknik | 7,5 hp | Programvaruteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftet till kunskap, kompetens och praktisk erfarenhet gällande kommunikation, samarbete och koordinering av
programvaruutvecklingsprojekt utifrån det globala perspektivet. Kursen syftar även till att lära studenterna olika sätt att
kommunicera i ett globalt nätverk, i ett globalt team och hur de ska tolka och lyhört utnyttja mångfald i sina yrkesmässiga liv.

6.1.4. Obligatoriska kurser inom Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)IY1417 | Tillämpad mikroekonomi och strategi | 6 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur individer, beslutsfattare och företag kan använda
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mikroekonomisk teori och metoder för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. Vidare analyseras hur dessa förändras
beroende på hur antaganden och parametrar förändras.

FY1411 | Fysik fortsättningskurs | 8 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för
vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt
utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

MT1456 | Materiallära | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Under denna kurs så skall studenten inhämta kunskaper och förståelse/färdigheter, förmågor och förhållningssätt för att som
mekanisk konstruktör kunna välja lämpliga konstruktionsmaterial (i fortsättningen endast kallat material) för olika typer av
applikationer utsatta för varierande typer av laster/användningsförhållanden.

MT1465 | Innovativ och hållbar produktutveckling introduktion | 4 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och
miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna
analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

MS1405 | Matematisk statistik | 6 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger
på sannolikhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. tillförlitlighetsteknik,
signalbehandling och telekommunikation samt även ekonomi.

MT1461 | Termodynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva
förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

MT1462 | Tillverkningsteknik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder.
Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i
produktutveckling.

MT1451 | Hållfasthetslära grundkurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande
krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av
mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

IY1419 | Industriell marknadsföring - Teori och praktik | 6 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och metoder för industriell marknadsföring och dess koppling
till strategi för olika typer av produkter och tjänster för olika typer av marknader.

MT1463 | Datorstöd för ingenjörsarbete | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och
produktutveckling används.

MT2536 | Värdeinnovation | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Värdeinnovation är att samtidigt bedriva ett differentieringsfokus och söka låg kostnad. Värdeinnovation fokuserar på att göra
konkurrensen irrelevant genom att skapa ett nytt och unikt värde för köpare och företag, och därigenom öppna upp nya och
obestridda marknadsutrymme. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets möjligheter minus dess pris, samt att värdet
för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnader uppnås värdeinnovation först när hela systemet av
nytta/möjlighet, pris och kostnad är i samförstånd.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy,
kan användas. Deltagarna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptgenerering,
verifiering och framställande.

Kursen fokuserar på att genomföra ett produktutvecklingsprojekt med värdefokus. Genom att utföra riktiga teambaserade projekt
ges studenten chansen att reflektera över teoretisk bas samt att tillämpa detta i en riktig miljö. Dessa erfarenheter som kommer att
göra att den studerande får goda förutsättningar att vara attraktiv för arbetslivet.
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IY2579 | Finansiell ekonomi | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | AXX
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar
utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken
roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella
instrument.

IY2595 | Produktionsekonomi | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftar till att vidareutveckla förståelsen mellan varuflöden inom och utom företaget och de resulterande ekonomiska
flödena. Kursen behandlar även metoder och modeller för prognostisering och planering av varu- och penningflöden.

MT2543 | Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Målet med denna kurs är att studenten ska få god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

MA2512 | Tillämpad optimering | 7,5 hp | Matematik | Avancerad nivå | A1N
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lösningar till linjära program, samt att visa
tillämpningar av linjär optimeringslära på diverse teoretiska och praktiska ämnen.

IY2587 | Forskningsmetod och design | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | AXX
Syftet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskaper om vetenskapsteorier och forskningsmetodik för både kvalitativa
och kvantitativa studier inom industriell ekonomi. I detta ingår att formulera forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter genomgången kurs,
ha förvärvat kunskap om hur man genomför och rapporterar ett forskningsprojekt.

IY2535 | Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad
nivå | AXX
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om utveckling och lansering av innovativa produkter och tjänster. Studenten
tränas i att tänka marknadsorienterat genom hela innovationsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för en framgångsrik
kommersialisering. Studenten ska kunna analysera en marknad, tillämpa användar- och kundmedverkan i en innovationsprocess,
och utveckla ett brett angrepssätt för att kunna lansera och marknadsföra innovativa produkter och tjänster.

MT2534 | Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation | 15 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa
och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att
få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att
förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och
samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas
och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

TE2501 | Examensarbete för civilingenjörer | 30 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
AXX
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den
valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under
utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

6.1.5. Valbara kurser inom Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

SL2529 | Strategisk ledning för hållbarhet | 7,5 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier, metoder och verktyg för strategisk
ledning av en organisation mot hållbarhet, samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa till stöd för samhällets om ställning till
hållbarhet på ett sätt som stärker organisationen. Studenten fördjupar sin förståelse för hur metodik för strategisk hållbar utveckling
(the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)) kan användas för att strukturera och koordinera ledningsarbetet
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och användningen av kompletterande koncept, metoder och verktyg för strategisk ledning och facilitering av förändring.

MI2506 | Teknik för ett Hållbart Samhälle | 7,5 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
A1N
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.

MT1444 | Lean Produktion | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi,
principerna och verktygen i Lean produktion.

MT1422 | Produktionssystem | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett
styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar produktionssystem.

MT2530 | Systems Engineering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter,
och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att
området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för
principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går
igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems
engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

IY1427 | Tillämpad mikroekonomi och strategi för ingenjörer | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå |
G1N
Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur individer, beslutsfattare och företag kan använda
mikroekonomisk teori och metoder för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor. Vidare analyseras hur dessa förändras
beroende på hur antaganden och parametrar förändras.

IY2584 | Strategi och affärsutveckling | 7,5 hp | Industriell ekonomi och management | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftar till att ge förståelse för olika teoretiska ansatser av ett företags val av strategi och vad som påverkar detta. Kursen
behandlar även olika modeller och teorier för att analysera ett företags brister i affärsmodeller samt förändringsarbete för att
maximera värdet på bolaget beroende på typ av företag och marknad.

6.2. Lärande och utbildning

De första åren är uppbyggda för att studenten skall skaffa sig en bred tvärvetenskaplig bas av kunskaper och färdigheter.
Tillämpning av dessa kunskaper i ett ingenjörsmässigt sammanhang tränas i olika typer av projektmoment eller i speciella
projektkurser. Kunskaper och färdigheter byggs på efter hand så att en progression i utbildningen uppnås. I senare delen av
utbildningen betonas inriktningen mot industriell ekonomi samt även mot den valda tekniska inriktningen.

De olika utbildningsmomenten under utbildningen examineras på olika sätt beroende på vad som är lämpligt för det enskilda
momentet. Kursplanen för den enskilda kursen styr innehållet i kursen samt hur olika moment i kursen examineras. När samtliga
kurser har genomgåtts och examen kan tas ut av studenten så skall samtliga programmål för programmet vara uppfyllda.

Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men kurser på engelska förekommer, speciellt under de senare årskurserna.

De först två åren läses gemensamt, därefter sker val av teknisk inriktning. Det finns två tekniska inriktningar: Maskinteknik och
hållbar produktinnovation samt Tillämpad IT inom programvaruteknik. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av
grundläggande matematik och naturvetenskap samt en kombination av teknik och ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för
inriktningarna. Ekonomidelen fokuserar på innovation, entreprenörskap och affärsutveckling.

Inom inriktningen Maskinteknik och hållbar produktinnovation breddas kunskaperna i de maskintekniska ämnena samtidigt som
kunskaperna inom innovationsmetodik, produktutveckling och värdeinnovation fördjupas för att förbereda för en yrkesroll nära
forskning och utveckling (FoU) och preliminär design i produktutvecklande företag. Projekt kommer att utföras i nära och direkt
samverkan med företag för att skapa en koppling mellan teori och praktik, samt att ge en förståelse för framtida yrkesroll för en
industriell ekonom med maskintekniska kunskaper.
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Inom inriktningen Tillämpad IT inom programvaruteknik breddas kunskaperna inom områdena programvarusystem och
datavetenskap och kunskaper inom systemutveckling och projektledning fördjupas, det förekommer teori och praktik inom
programmering, systemutveckling och projektmetodik. Allt för att förbereda studenterna för en yrkesroll där djupa kunskaper inom
industriell ekonomi kombineras med god förståelse och kunskap inom programvaruutveckling.

Förutom mer generella ekonomikurser kommer studenten att möta ett brett utbud av kurser som i både teori och praktik anknyter
till BTH:s fokus på innovation och entreprenörskap. Vi strävar kontinuerligt för att utveckla samarbetet med näringslivet så
studenterna under sin utbildning skall få kontinuerlig kontakt med olika företag.

Under år 3-5 erbjuds minst 15 hp som valbara kurser inom respektive teknikinriktning, samt minst 7,5 hp som valbart inom
området industriell ekonomi.

Programmet ges både på svenska och engelska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : MA1472, Matematik grundkurs, 4 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : FY1420, Fysik grundkurs, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1N●

Obligatorisk :  IY1404, Introduktion till  industriell  ekonomi, 8 högskolepoäng, Industriell  ekonomi och management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MT1466, Teknisk introduktionskurs för civilingenjörer i industriell ekonomi, 8 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MA1448, Linjär algebra 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : MA1444, Analys 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : IY1409, Integrerat projekt I: Projektorganisation, 12 högskolepoäng, Industriell ekonomi och management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk  :  IY1424,  Ledarskap  och  projektverksamhet,  4  högskolepoäng,  Industriell  ekonomi  och  management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : SV1406, Teknisk kommunikation, 4 högskolepoäng, Svenska språket, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ET1479, Grundläggande ellära, 4 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1N●

Termin 3

Obligatorisk : MA1445, Analys 2, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : IY1414, Ekonomisk styrning, 6 högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : DV1487, Inledande programmering i Java 6hp, 6 högskolepoäng, Datavetenskap, grundnivå, G1N●

Obligatorisk  :  SL1404,  Miljöstrategi  och  hållbar  utveckling,  6  högskolepoäng,  Strategiskt  ledarskap  för  hållbarhet,

grundnivå, G1N

●
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Obligatorisk : MA1447, Flervariabelanalys, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : IY1423, IT och organisation, 14 högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1446, Diskret matematik, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : DV1536, Databasteknik, 6 högskolepoäng, Datavetenskap, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : HI1402, Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på

BTH, grundnivå, G1N

●

Termin 5

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): MT1465, Innovativ och hållbar produktutveckling

introduktion, 4 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): MT1456, Materiallära, 6 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): MS1405, Matematisk statistik, 6 högskolepoäng, kursen

ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): MS1405, Matematisk statistik, 6 högskolepoäng, kursen ingår

inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk  Tillämpad  IT  inom  programvaruteknik  (TIT2):  DV1553,  Objektorienterad  programmering  i  C++,  10

högskolepoäng, Datavetenskap, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): IY1419, Industriell marknadsföring - Teori och praktik, 6

högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): IY1417, Tillämpad mikroekonomi och strategi,  6

högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, grundnivå, G1N

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 högskolepoäng, kursen ingår

inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 högskolepoäng,

kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1F

●

Termin 6

Obligatorisk  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  MT1461,  Termodynamik,  6  högskolepoäng,

Maskinteknik, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  MT1463,  Datorstöd  för  ingenjörsarbete,  6

högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 högskolepoäng,

Maskinteknik, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): IY1419, Industriell marknadsföring - Teori och praktik, 6●
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högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, grundnivå, G1F

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): MS1406, Statistisk metodik, 6 högskolepoäng, kursen ingår inte

i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2):  IY1415, Strategier  för mjukvaruutvecklande företag,  10

högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk  Tillämpad  IT  inom  programvaruteknik  (TIT2):  PA1435,  Objektorienterad  design,  6  högskolepoäng,

Datavetenskap och Programvaruteknik, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): MA1475, Grunder i LaTeX, 2 högskolepoäng, Matematik,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): DV1490, Algoritmer och datastrukturer, 6 högskolepoäng,

Datavetenskap, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar  produktinnovation (MAS1):  MT1462,  Tillverkningsteknik,  6  högskolepoäng,

Maskinteknik, grundnivå, G1N

●

Termin 7

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): IY2579, Finansiell ekonomi, 7,5 högskolepoäng, Industriell

ekonomi och management, avancerad nivå, AXX

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1):  IY2579,  Finansiell  ekonomi,  7,5 högskolepoäng,

Industriell ekonomi och management, avancerad nivå, AXX

●

Obligatorisk  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  MT2536,  Värdeinnovation,  7,5  högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): IY2595, Produktionsekonomi, 7,5 högskolepoäng,

Industriell ekonomi och management, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): IY2595, Produktionsekonomi, 7,5 högskolepoäng, Industriell

ekonomi och management, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk  Tillämpad  IT  inom  programvaruteknik  (TIT2):  PA2538,  Programvaruintensiv  produktutveckling,  15

högskolepoäng, Programvaruteknik, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): MI2506, Teknik för ett Hållbart Samhälle, 7,5 högskolepoäng,

kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 högskolepoäng,

Strategiskt ledarskap för hållbarhet, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): MT1444, Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Termin 8

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): MA2512, Tillämpad optimering, 7,5 högskolepoäng,

Matematik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  MT2543,  Metoder  för  hållbar  produkt-  och●
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tjänstesystemutveckling, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): MA2512, Tillämpad optimering, 7,5 högskolepoäng, Matematik,

avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2):  PA2539, Programvaruprojekt i  team, 15 högskolepoäng,

Programvaruteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  MT1422,  Produktionssystem,  7,5  högskolepoäng,

Maskinteknik, grundnivå, G1N

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): PA1407, Mätningar av programvara, 7,5 högskolepoäng,

Programvaruteknik, grundnivå, G2F

●

Valbar Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): IY2584, Strategi och affärsutveckling, 7,5 högskolepoäng,

Industriell ekonomi och management, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1): IY1427, Tillämpad mikroekonomi och strategi för ingenjörer,

7,5 högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, grundnivå, G1N

●

Valbar  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  MT2530,  Systems  Engineering,  7,5  högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Termin 9

Obligatorisk  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  MT2534,  Avancerad  produkt-  och

tjänstesystemsinnovation, 15 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Obligatorisk Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1):  IY2535, Användarcentrerad Marknadsföring och

Innovation, 7,5 högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, avancerad nivå, AXX

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): IY2535, Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation, 7,5

högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, avancerad nivå, AXX

●

Valbar Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): PA2513, Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning,

7,5 högskolepoäng, Datavetenskap och Programvaruteknik, avancerad nivå, A1N

●

Valbar  Tillämpad  IT  inom  programvaruteknik  (TIT2):  PA2518,  Global  programvaruteknik,  7,5  högskolepoäng,

Programvaruteknik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): IY2587, Forskningsmetod och design, 7,5 högskolepoäng,

Industriell ekonomi och management, avancerad nivå, AXX

●

Valbar  Tillämpad  IT  inom  programvaruteknik  (TIT2):  PA1412,  Praktisk  kravhantering,  7,5  högskolepoäng,

Programvaruteknik, grundnivå, G2F

●

Valbar Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): PA2536, Kvalitetsstyrning, 7,5 högskolepoäng, Programvaruteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  IY2587,  Forskningsmetod  och  design,  7,5

högskolepoäng, Industriell ekonomi och management, avancerad nivå, AXX

●

Termin 10

Obligatorisk  Maskinteknik  och  hållbar  produktinnovation  (MAS1):  TE2501,  Examensarbete  för  civilingenjörer,  30●
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högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, avancerad nivå, AXX

Obligatorisk Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2): TE2501, Examensarbete för civilingenjörer, 30 högskolepoäng,

kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, avancerad nivå, AXX

●

6.4. Valbara kurser

Valbara kurser erbjuds inom huvudområdena maskinteknik, strategiskt ledarskap för hållbarhet, matematisk statistik,
programvaruteknik, datavetenskap, utveckling av digitala spel, respektive industriell ekonomi och management. I första hand skall
kurser väljas motsvarande den inriktning som valts, samt hälften av kurserna ska ligga inom industriell ekonomi och management.
Utöver dessa kurser kan efter prövning av programansvarig även annan valfri fördjupningskurs eller breddningskurs väljas.

7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna gäller följande:

För att börja termin 3 bör minst 45 högskolepoäng vara avklarade.●

För att börja termin 5 bör minst 90 högskolepång vara avklarade.●

För att börja termin 7 bör minst 150 högskolepoäng vara avklarde.●

För  att  börja  termin  9  bör  minst  210  högskolepoäng  vara  avklarade.Om  den  studerande  inte  uppnår  ovan  nämda

rekommendationer  ska  studenten  ta  kontakt  med  studievägledare  eller  programansvarig  för  att  diskutera  sin

studiesituation.Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå som gör att

man inte kan läsa vissa kurser utan att ha klarat vissa tidigare kurser. Om så är fallet framgår av kursplanerna.

●

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsprofilen Produktutveckling, programvaruteknik, hållbarhetsdriven
innovation samt industriell ekonomi som är vårt huvudsakliga fokus inom innovation och entreprenörskap.
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Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom basen i utbildningen bygger på grundläggande ämnen inom
matematik och naturvetenskap och inriktningarna i programmet är väl förankrade i aktuell vetenskap och forskning.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I
utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma
projektarbeten, studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som görs tillsammans med näringslivet.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin
utomlands. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.

13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituation och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Civilingenjörsexamen

Omfattning
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

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

Dnr: BTH-4.1.2-0704-2015

Page 16

97

BILAGA 5



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.

Högskolespecifikt för BTH

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en civilingenjörsexamen ska innehålla minst 30 högskolepoäng matematik
eller tillämpad matematik samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar
projektkurser och kurser som genomförs i gruppform.
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reglerteknikUtbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik 
(300 högskolepoäng) 

Masters of Science in Mechanical Engineering 
(300 ECTS credits) 
 

1. Beslut 

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska 
Högskola 2002-10-07. 
 

Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsnämnden 2013-11-27 och är senast revi-
derad av vicerektor och dekanerna gemensamt 2016-xx-xx. 

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2014. 

Programkod: MTACI 

2. Förkunskapskrav 

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för högsko-
lestudier: Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B samt Kemi A eller områdesbe-
hörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 samt Kemi 1. 

3. Urval 

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på 
följande sätt. 

Betygsbaserade grupper 

BI Sökande med  

- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan 
 
- betyg från gymnasieexamen  
 
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombinat-
ion med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behö-
righet 
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- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen 
avser gymnasial vuxenutbildning  

- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering  
 
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg 
från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet 
 

BIex Sökande med  
- gymnasieexamen utan komplettering. 
 
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombinat-
ion med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behö-
righet 

BII Sökande med  
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vux-
enutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den 
som inte är elev där  

- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläg-
gande behörighet 

BF Sökande med  
intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola  

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i be-
tygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i för-
hållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en 
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den 
nya gruppen BIex. Sökande med gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i 
BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex. 

Högskoleprovsbaserade grupper 

HP Högskoleprov 

Övriga sökande 

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara an-
tas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. 

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. 
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Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga.  

 För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.  

4. Examen 

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en exa-
men på avancerad nivå med benämningen: 

Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar pro-
duktutveckling 

eller 

Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik. 

Motsvarande benämning på engelska är: 

Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis 
on Innovative and Sustainable Product Development 

eller 

Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis 
on Applied Mechanics.  

5. Mål 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa sådan 
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör inom 
området maskinteknik.  

Utöver de nationella målen enligt kap14 skall för utbildningen även gälla följande lo-
kala mål: 
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5.1. Kunskap och förståelse 

Efter genomförd utbildning ska studenten kunna: 
 

• visa ett brett tekniskt kunnande för att kunna anta en yrkesverksam roll inom 
det maskintekniska området 

• visa förståelse för hur de maskintekniska kunskaperna kan omsättas och använ-
das i det moderna yrkeslivet 

• visa kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innova-
tiv och hållbar produktutveckling samt kunna följa och bidra till utveckling 
och forskning inom valt område. 

• visa insikt och förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det 
omgivande samhället, ur social, ekonomisk och ekologisk synvinkel 

5.2. Färdighet och förmåga 
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna: 

• visa färdigheter och förmågor inom det maskintekniska området genom att 
kunna utföra avancerade tekniska beräkningar 

• visa färdigheter och förmågor inom det maskintekniska området genom att 
kunna ta till vara och förstå vetenskapligt förankrade metoder för att applicera 
på maskintekniska system 

• visa färdigheter och förmågor i det maskintekniska området genom att 
självständigt kunna analysera och utvärdera olika tekniska lösningar 

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna: 

 
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete inom området maskinteknik. 

• visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar, dess roll i sam-
hället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och eko-
nomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter 
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6. Innehåll 

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att den studerande först ska 
förvärva en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska baskunskaper och sedan 
kunna fördjupa sig inom en specialisering mot innovativ och hållbar produktutveckling 
eller tillämpad mekanik. 

En ingenjör har nytta av breda baskunskaper vilket ger möjlighet att arbeta inom olika 
segment av näringslivet. Kompletterande specialisering med större djup inom ett be-
gränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter. 
Inom programmet erbjuds specialisering med nedanstående inriktningar vilka stöds av 
den samlade kompetensen och forskningen som bedrivs på produktutveckling för 
konkurrenskraft och hållbarhet vid avdelningen för maskinteknik.  

Innovativ och hållbar produktutveckling 

I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem 
blir större och större i framtiden om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurser och 
anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sam-
hälle. En ingenjör kan genom att vara innovativ och nytänkande bidra till samhällets 
utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn till miljö och sociala 
faktorer.  

På inriktningen ”Innovativ och hållbar produktutveckling” skaffar sig studenten kun-
skap om teorier, metoder och hjälpmedel för kreativ strukturerad problemlösning och 
strategiskt ledarskap, samt utvecklar genom tillämpningar egen förmåga att både delta i 
och leda detta arbete enligt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara principer. 

Tillämpad mekanik 

För att säkerhetsställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter 
vara optimerade för sin användning. Det kan till exempel innebära att utforma produkten 
så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och 
energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för 
beslut vid utformning av effektiva produkter. En ingenjör behöver även genom 
mätningar av verkliga egenskaper kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på 
det sätt som är beräknat.  

På inriktningen ”Tillämpad mekanik” förvärvar studenten kunskap om teorier, metoder 
och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment 
och simuleringar av produktegenskaper, samt utvecklar genom tillämpningar egen 
förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.  
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6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 

Obligatoriska kurser båda inriktningar 

Matematik 
MA1470, Matematik grundkurs, 4 hp, matematik, grundnivå, G1N Stu-
denten får en introduktion i matematik på högskolenivå, samt lär sig grunderna 
i användande av matematisk programvara. 
 
MA1448, Linjär algebra, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grunderna i linjär algebra, för vidare tillämpning inom tek-
niska ämnesområden.  
 
MA1444, Analys 1, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande matematisk analys i en variabel och får en 
orientering om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1445, Analys 2, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig fördjupad kunskap om matematisk analys i en variabel och 
får en orientering om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1447, Flervariabelanalys, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig grundläggande kunskap om analys i flera variabler och dess 
tillämpningar inom tekniska ämnesområden.  
 
MA1451, Transformteori, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig grundläggande kunskap om transformteori och dess tillämp-
ningar inom tekniska ämnesområden. 
 
MS1405, Matematisk statistik, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenterna skaffar sig grundläggande kunskaper i såväl sannolikhetsteori som 
statistik, samt dess tillämpningar inom tekniska ämnesområden. 

Maskinteknik 
MT1460, Teknisk introduktionskurs, 10 hp, maskinteknik, grundnivå, 
G1N 
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och den teknikvetenskapliga grund som 
undervisningen vilar mot. En bärande del i kursen är praktiskt verkstadsarbete 
som förbereder studenten för att självständigt kunna arbeta med prototyput-
veckling i våra verkstäder och laboratorier. Studenten får också inblick i områ-
dets forskningsverksamhet. 
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MT1462, Tillverkningsteknik, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten utvecklar grundläggande förståelse av teorier för tillverkningsteknik 
samt inhämtar kunskaper om tillverkningsmetoder och maskiner. 
 
MT1457, Dynamik, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G2F 
Studenten vidareutvecklar sina grundläggande mekanikkunskaper med fokus 
på dynamik och får en fördjupad förståelse av mekaniska teorier och metoder. 
 
MT1461, Termodynamik, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskaper om energitekniska modeller och 
metoder samt introduceras till energitekniska system. 
 
MT1455, Maskinelement, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar kunskap om olika typer av maskinelement, deras funktion 
och användning samt utvecklar förståelse för hur man sammansätter dem och 
utvecklar förmåga att beräkna deras egenskaper med hjälp av metoder från 
grundläggande kurser. 
 
MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten utvecklar kunskaper om teorier och metoder inom den grundläg-
gande hållfasthetsläran. 
 
MT1452, Hållfasthetslära fortsättningskurs kurs, 6 hp, maskinteknik, 
grundnivå, G2F 
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper samt uppöva förmågan för att 
lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med teoretiska metoder. 
 
MT1453, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp, maskinteknik, 
grundnivå, G1F 
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ pro-
duktframtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckl-
ing.  
 
MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp, maskinteknik, 
grundnivå, G2F 
Studenten utvecklar i projektform egen färdighet att på ett systematiskt sätt 
förverkliga framtagande av en ny produkt med särskild hänsyn till miljöns, 
omgivningens och användarnas krav och önskemål.  
 
MT1456, Materiallära, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskap om ingenjörsmässiga material som 
används för konstruktion och produktion av produkter i maskintekniska sam-
manhang. 
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MT1458, Projektkurs 1, 8 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Syftet med kursen är att studenten ska knyta ihop och tillämpa kunskaper 
tillägnade i tidigare kurser. 
 
MT1459, Projektkurs 2, 8 hp, maskinteknik, grundnivå, G2F 
Syftet med kursen är att studenten ska knyta ihop och tillämpa kunskaper 
tillägnade i tidigare kurser. 
 
TE2501, Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, Teknik, A2E 
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kun-
skap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör. 

Fysik 
FY1420, Fysik grundkurs, 4 hp, fysik, grundnivå, G1N 
Studenten skaffar sig grundläggande kunskaper i fysik, främst mekanik, för vi-
dare tillämpningar inom det tekniska ämnesområdet. 
 
FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 hp, fysik, grundnivå, G1F 
Studenten skaffar sig fördjupad kunskap i fysik, främst vågfysik, för vidare 
tillämpningar inom det tekniska ämnesområdet. 

Ingenjörsmässig breddning 
MT1449, Datorstöd för ingenjörsarbete 8 hp, maskinteknik, grundnivå, 
G1N  
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för kon-
struktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av 
solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna 
även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta om-
råde. Även datorstödd tillverkning berörs. 
 
DV1498, Inledande programmering i Java, 4 hp, datavetenskap, grund-
nivå, G1N  
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet 
av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i 
programmeringsspråket Java. 
 
ET1472, Ellära, 6 hp, fysik, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska 
begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av el-
tekniska och elektroniska kretsar och system. 
 
ET1529, Reglerteknik, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande 
principer inom reglerteori samt behandling av grundläggande reglertekniska 
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och mekatroniska system. Studenten skall även förvärva insikt om vad man 
kan åstadkomma med reglering, dess möjligheter och begränsningar. 

Samhälle och kommunikation 
SL1404, Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, strategiskt ledarskap 
för hållbarhet, grundnivå, G1N 
Studenten introduceras till ett hållbart miljötänkande och hur man integrerar 
denna kunskap i sina produkter och sitt arbete. Syftet med kursen är att ge all-
männa baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring be-
greppet hållbar utveckling. 
 
SV1406, Teknisk kommunikation, 4 hp, svenska, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande informationssökning, teknisk rapportskrivning 
samt retorik/muntlig framställning. Dessa färdigheter tillämpas frekvent i efter-
följande kurser.  
 
HI1402, Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 hp, historia, grundnivå, 
G1N 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk 
utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv. 

Ekonomi och Ledarskap 
IY1402, Industriell Ekonomi, översiktskurs, 6 hp, industriell ekonomi och 
management, grundnivå, G1N 
Kursen ger översikt över området industriell ekonomi. I detta ingår att få 
grundläggande kunskaper om planering och styrning av industriella verksam-
heter samt dess samspel med omvärlden. 
 
IY1424, Ledarskap och projektverksamhet, 4 hp, industriell ekonomi och 
management, grundnivå, G1N 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, 
färdighet, förmåga och förhållningssätt inom ledarskap och projektverksamhet. 

Obligatoriska kurser, inriktning Innovativ och hållbar produktutveckling 
  

MT2531, Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp, maskin-
teknik, avancerad nivå, A1N 
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk er-
farenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i början av produktut-
vecklingsprocessen.  Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att 
överväga och förutse människans behov genom metoder som underlättar iden-
tifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom in-
lärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna 
sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet hanteras i organisationer och 
hur kreativitet- sessioner planeras. 
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MI2506, Teknik för ett hållbart samhälle, 7,5 hp, miljöteknik, avancerad 
nivå, A1F 
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att 
stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.  
 
MT2543, Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystems utveckling, 7,5 
hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
Målet med denna kurs är att studenten ska få mycket god insikt och färdigheter 
kring: 
• metoder och verktyg för utveckling av produkt- och servicesystem  
• metoder och verktyg som stöder ett fullt socialt och ekologiskt hållbarhets-
perspektiv  
• i vilka tillämpningar som de viktigaste metoderna och verktygen bäst an-
vänds. 
 
MT2530, Systems Engineering, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
 Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjuk-
vara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar 
med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kär-
nan i Systems Engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens 
från teknik, människa, och management. Studenten skall skapa en förståelse 
för principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angrepps-
sätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går igenom processerna 
för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella 
projektteam inom Systems Engineering. 
 
MT25136 Värdeinnovation, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verk-
tyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy, kan användas. Delta-
garna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, vär-
deanalys, konceptgenerering, verifiering och framställande. 
 
MT2534, Avancerad produkt- och tjänsteinnovation, 15 hp, avancerad 
nivå, maskinteknik, A1F 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar 
utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som 
behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). 
Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptut-
veckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar. 
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MT1472 Mekanisk systemdynamik, 7,5 hp, maskinteknik, grundnivå, G2F 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att 
förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att använda datorhjälpmedel 
för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på 
ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera komplexa dynamiska system 

Obligatoriska kurser, inriktning Tillämpad mekanik 
 

MA1437, Differentialekvationer med Liegruppanalys, 7,5 hp, matematik, 
grundnivå, G1F 
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper om modellering med 
hjälp av differentialekvationer, om fundamentala satser om lösningars existens 
samt om metoder för analytisk lösning av linjära och ickelinjära ordinära och 
partiella differentialekvationer. Dessutom får studenten kunskaper om och fär-
digheter i att använda Liegruppanalys för lösning av ickelinjära ordinära och 
partiella differentialekvationer. 
 
MT2529, Strukturanalys, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande meto-
der och verktyg för beräkningsbaserad och experimentell strukturanalys för be-
slutsstöd vid produktutveckling. 
 
MT2526, Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 hp, ma-
skinteknik, avancerad nivå, A1N 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-ana-
lytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys 
för beslutsstöd vid produktutveckling. Tribologi, värmeledning och struktur-
mekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de 
aktuella metoderna.  
 
ET2545, Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad 
nivå, A1N 
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom 
ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också hur modern signalanalys 
tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl 
förberedd för ljud- och vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta 
studier inom ämnet. 
 
MT2527, Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2, 15 hp, ma-
skinteknik, avancerad nivå, A1F 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-ana-
lytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys 

109

BILAGA 5



   

 

12 
 

BTH-4.1.2-0717-2015 
 
 
 

 

för beslutsstöd vid produktutveckling. Tribologi, värmeledning och struktur-
mekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de 
aktuella metoderna.  
 
ET2544, Experimentell modalanalys, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad 
nivå, A1F 
Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i grundläggande metoder och 
verktyg för karakterisering av mekaniska strukturer, innefattande experimentell 
modalanalys och system för simulering. 
 
MT1472, Mekanisk systemdynamik, 7,5 hp, maskinteknik, grundnivå, 
G2F 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att 
förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att använda datorhjälpmedel 
för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på 
ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera komplexa dynamiska system. 
 
Valbara kurser, samtliga inriktningar 
 
Nedan ges en förteckning över rekommenderade valbara kurser främst inom 
huvudområdena Maskinteknik och Strategisk ledning för hållbarhet, oberoende 
av vald inriktning. Som valbara kurser kan även obligatoriska kurser från annan 
än vald inriktning inom programmet väljas. Utöver dessa kurser kan även annan 
valfri fördjupningskurs eller breddningskurs inom huvudområde teknik, 
ekonomi, språk, eller ledarskap godkännas. 

 
MT1470 Dimensioneringsmetodik, 7,5 hp, maskinteknik, grundnivå, G2F 
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för di-
mensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på 
hållfasthet. 
 
MT1473, Mekaniska svängningar, 7,5 hp, maskinteknik, grundnivå, G2F 
I kursen skaffar sig studenten utökade kunskaper om analytiska och experi-
mentella metoder samt om datorsimuleringsverktyg för mekaniska struktur-
svängningar inkluderande praktiskt kunnande om vibrationsmätningar. Stu-
denten bygger upp färdigheten att, på ett ingenjörsmässigt sätt, kunna hantera 
svängande system och vibrerande strukturer. 
 
MT1474, Industriell design, 7,5 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Syftet är att studenterna i sin framtida roll som konstruktö-
rer/produktutvecklare skall ha förståelse för designens roll vid produktut-
veckling och det budskap som därmed förmedlas. 
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SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, strategiskt ledarskap för 
hållbarhet, avancerad nivå, A1F 
 Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av 
strategiska ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt led-
ningssystem på en organisation som på ett strategiskt vis omformas mot håll-
barhet. Detta svarar mot behovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och 
metoder för förverkligandet av en strategisk organisatorisk vision och är samti-
digt en utveckling av den överblick över ämnet som ges i kursen Introduktion 
till strategiskt ledarskap mot hållbarhet. 
 
MT2521, Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 
hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt 
om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska 
förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga 
metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskin-
teknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man 
bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter. 
 
MT2537, Produkt- och tjänstesystemforskning, 7,5 hp, maskinteknik, 
avancerad nivå, A1F 
Syftet med kursen är att göra studenter som arbetar på ämnen relaterade till 
produktutveckling bättre rustade för sin forskning genom (i) att hjälpa dem att 
förstå och välja en teoretisk grund, samt att utveckla en forskningsmetod, och 
(ii) göra lämpliga val när det gäller metoder och verktyg. 

 
MT2523, Fysikalisk akustik, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
Syftet är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kun-
skaper om akustiska vågors uppförande och matematiska beskrivningar för 
detta. 
 
MT2522, Brottmekanik, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1N 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kun-
skaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta innebär att tillämpa 
brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” 
runt sprickspetsar och spricktillväxt på grund av utmattning. 
 
MT2528, Optimering, 7,5 hp, maskinteknik, avancerad nivå, A1F 
Studenten inhämtar kunskap om olika matematiska optimeringsmetoder och 
tillämpar dessa på främst strukturmekaniska problemställningar. En koordine-
rad kombination av modellering, simulering och experimentella metoder bidrar 
till att skapa en förståelse för hur förbättringspotentialen för en produkts 
funktionalitet kan utforskas. 
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MT1501, Finita Element metoden, 7,5 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av 
Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att 
bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat 
som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teore-
tiska underbyggnaden för metoden. 
 
MT1480, Innovationsprojekt -Implementering, 7,5 hp, Maskinteknik, 
grundnivå, G2F 
Kursen utgör andra delen av ett innovationsprojekt och har fokus på förverkli-
gande/implementering av i föregående kurs framtaget koncept och konstrukt-
ionslösning. Studenten erhåller praktisk färdighet i att i grupp planera, imple-
mentera, följa upp och rapportera framtagningen av en ny produkt både med 
hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik och efter behov även i en ämnes-
gränsöverskridande samverkan med andra. 
 
MT1481, Innovationsprojekt -Slutfas, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, 
G2F 
Kursen utgör tredje och avslutande delen av ett innovationsprojekt och har fokus 
på test, användning och leverans av framtagen ny produkt. Studenten erhåller 
praktisk färdighet i att i grupp testa, säkerställa och utvärdera användbarhet av 
framtagen fysisk lösning både med hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik 
och efter behov även i en ämnesgränsöverskridande samverkan med andra. 

 
MT1448, Kvalitetsutveckling, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten får grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling 
och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet. 

 
MT1422, Produktionssystem, 7,5 hp, Maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten får en förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och 
ekonomi, där ekonomiska villkor definieras som ett styrmedel för produktions-
utveckling samt ges en bild över hur olika förädlingssteg bildar ett produkt-
ionssystem. 
 
MT1440 Datorstöd inom konstruktion 2, 7,5hp, Maskinteknik, Grundnivå, 
G1F 
Studenten skall vidareutveckla sina kunskaper i hur moderna system för kon-
struktionsarbete och produktutveckling används, framför allt vid skapande av 
komplexa yt- och solidmodeller. 
 
MT1428, Tillverkningsanpassad konstruktion, 7,5 hp, Maskinteknik, 
grundnivå, G1N 
I kursen ska studenten skaffa sig kunskaper om hur anpassning av delproduk-
ters form och sammanfogning kan ske för att förenkla produktionsprocesser vid 
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arbetet med att konstruera mekaniska produkter. Avsikten är att komplettera de 
grundläggande kurserna i tillverkningsmetoder och maskinelement. 
 

 MT1444 Lean Produktion, 7,5hp, Maskinteknik, Grundnivå, G1N 
 Studenten får en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse 
för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion. 

 
MT2541, Knowledge Enabled Engineering, Maskinteknik, avancerad nivå, 
A1N 
Syftet med kursen är att ge deltagarna insikt och förståelse för aktiviteter där 
funktionerna i nuvarande kunskapshanteringssystem kommer till korta när 
komplexiteten ökar. Studenterna kommer få kunskaper om metoder och verktyg 
för teknisk kunskapshantering och utvecklingsarbete i tvärfunktionella team. 

 
 MT2542, Design Thinking, Maskinteknik, Avancerad nivå, A1N 
Syftet med kursen är att studenten ska få mycket goda insikter och färdigheter i 
hur både tekniska och sociala innovationer skapas. Kursen behandlar design 
och utveckling av såväl nya produkter (varor och tjänster) och nya processer 
(tekniska och organisatoriska), med särskilt fokus på metoder, verktyg och 
strategier för de tidiga faserna av innovationsprocessen 

 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 

6.2. Lärande och utbildning 

Det maskintekniska området är ett brett område som spänner över stora delar av vårt 
moderna samhälle. En maskiningenjör måste därför nödvändigtvis ha en bred allmän-
kunskap både inom naturvetenskap och inom teknik. 

Utbildningen genomförs som ett samspel mellan föreläsningar, handledda övningar, 
projektarbete, individuell handledning samt en betydande del eget arbete. Den stu-
derande är själv den viktigaste delen av denna process och har också ett avgörande in-
flytande på hur väl lärandemålen kommer uppnås.  

Ett par projektkurser genomförs i utbildningen för att studenten ska ha möjlighet att 
tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska moment. Dessa projekt är nära knutet till 
näringslivet. 

Undervisningsspråket under utbildningen är under de tre första åren företrädesvis 
svenska. Litteratur, programvara och andra lärresurser på både svenska och engelska 
används. Under de två senare åren undervisas en större andel kurser på engelska.  
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6.3. Upplägg av utbildningen 

De tre första åren av utbildningen ägnas åt att bygga denna breda bas av kunskaper som 
skall följa med genom hela yrkeslivet oavsett vilken bana den studerande sedan 
bestämmer sig för. De grundläggande kurserna i matematik, fysik och basala maskin-
tekniska ämnen byggs efterhand på med mer avancerade kurser. I de mer avancerade 
kurserna används teori och metoder från grundkurserna som plattform för fördjupning. 
Den studerande kommer också att kunna se att de enskilda byggstenarna kan sättas ihop 
till mer komplicerade strukturer och på så sätt skapas en förståelse för helheten där målet 
är att den färdiga ingenjören skall kunna arbeta med avancerade arbetsuppgifter på en 
hög teknisk nivå. 

Under det tredje året bestämmer den studerande sig för en inriktning under de två sista 
åren av utbildningen. Under denna tid utvecklar man sina kunskaper inom det speciella 
profilområde som man har valt för att sedan kunna arbeta som generalist eller specialist 
ute i näringslivet.  

7. Övergång mellan årskurser 

Mellan år 1 och 2 

Om studenten efter avslutad årskurs 1 har färre än 45 hp avslutade kurser på programmet 
uppmanas studenten ta kontakt med studievägledare för att diskutera en individuell 
studieplan. 

Mellan år 2 och 3 

Om studenten efter avslutad årskurs 2 har färre än 90 hp avslutade kurser på programmet 
uppmanas studenten ta kontakt med studievägledare för att diskutera en individuell 
studieplan. 

Mellan år 3 och 4 

För att påbörja årskurs 4 av utbildningen bör kurser på programmet motsvarande minst 
135 hp vara avklarade. Följande kurser bör då också vara godkända i sin helhet: 
• Linjär algebra 
• Analys 1 
• Analys 2 
• Mekanik grundkurs 
• Hållfasthetslära grundkurs 
• Energiteknik 
• Miljöstrategi och hållbar utveckling  
• Fysik grundkurs 
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 Är ovanstående inte uppfyllt bör upprättande av en individuell studieplan övervägas.  

8. Kvalitetssäkring 

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas 
kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. 
Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter 
förändringar i programmet kan bli aktuella. 

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och 
utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa 
ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om 
programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. 

9. Studentmedverkan 
Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbild-
ningsprogrammets programråd samt i samband med att institution fattar beslut om 
kursplaner.  För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta 
kontaktperson för övergripande frågor om programmet. 

10. Forskningsbas 

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsområdet Produktutveckling 
som bedrivs på enheten för maskinteknik. Enheten är aktiva inom forskning inom bl. 
a. följande områden: 

• Metoder för produktutveckling och innovation 

• Värdedriven design (VDD, Value Innovation) 

• Strukturanalys 

• Modellering och simulering inom produktutveckling 

• Vattenskärning och friformsframställning (3D printing) 

Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund då basen i utbildningen bygger på 
grundläggande ämnen inom matematik, fysik och mekanik. Därtill läses inriktningar 
som är väl förankrad i aktuell vetenskap och forskning. 
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11. Samverkan och arbetslivsanknytning 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställ-
ningsbarhet på arbetsmarknaden. I utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta 
medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma projektarbeten, 
studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som gör tillsammans med nä-
ringslivet. 

12. Internationalisering 

I enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy arbetar utbildningsprogrammet med 
att göra det möjligt för studenterna att studera en period vid ett utländskt partneruni-
versitet. Studenterna tillsammans med BTH ordnar förutsättningarna för utlandsstudi-
erna och tillgodoräknandet av dessa studier i det egna programmet görs i samråd med 
programansvarig för programmet.  

13. Jämlikhet och jämställdhet 

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter ska programmet: 

• Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bak-
grund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

• Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 

• Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.  

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning 

Civilingenjörsexamen 

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 hög-
skolepoäng. 

Mål 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa kunskap 
inom följande områden: 

Kunskap och förståelse 

Studenten ska visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess 
beprövade erfarenheter samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 
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Studenten ska 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 

Studenten ska 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.  
 
Studenten ska visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska 
lösningar. 
 
Studenten ska visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalifi-
cerade uppgifter inom givna ramar. 
 
Studenten ska visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa 
förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad 
information. 
 
Studenten ska visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system 
med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekono-
miskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 
 
Studenten ska visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika samman-
sättning. 
 
Studenten ska visa förmåga att i såväl nationella och 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 

Studenten ska visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta veten-
skapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
Studenten ska visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i sam-
hället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och 
ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. 
 
Studenten ska 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. 
Högskolespecifikt för BTH 

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en civilingenjörsexamen ska in-
nehålla minst 30 högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik samt minst 15 
högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar 
projektkurser och kurser som genomförs i gruppform.  
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Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik
(300 högskolepoäng)
Master of science in mechanical engineering
(300 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2002-10-07.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-01-26 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2015.
Programkod: MTACI

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A.
alternativt
Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

3. Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
- betyg från gymnasieexamen
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger
grundläggande behörighet
BIex Sökande med
- gymnasieexamen utan komplettering.
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
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vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
BII Sökande med
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom
prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet
BF Sökande med
- intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling

eller

Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik.

Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science in Engineering Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product
Development

eller

Degree of Master of Science in Engineering Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa ett brett tekniskt kunnande för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området●

visa förståelse för hur maskintekniska kunskaper kan omsättas och användas i det moderna yrkeslivet.●
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visa kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling samt kunna

följa och bidra till utveckling och forskning inom valt område

●

visa insikt och förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande samhället, ur social, ekonomisk och

ekologisk synvinkel

●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa färdigheter och förmågor inom det maskintekniska området genom att kunna lösa avancerade tekniska uppfifter●

visa färdigheter och förmågor inom det maskintekniska området genom att kunna ta till  vara och förstå vetenskapligt

förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system

●

visa färdigheter och förmågor i det maskintekniska området genom att självständigt kunna analysera och utvärdera olika

tekniska lösningar

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska 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 inom området maskinteknik

●

visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,

inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

●

6. Innehåll

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att den studerande först ska förvärva en bred bas av naturvetenskapliga
och maskintekniska baskunskaper och sedan kunna fördjupa sig inom en specialisering mot innovativ och hållbar
produktutveckling eller tillämpad mekanik.
En civilingenjör måste ha breda baskunskaper inom naturvetenskap och teknik för att kunna arbeta med tekniskt kvalificerade
arbetsuppgifter inom olika segment av näringslivet. Kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat
ämnesområde krävs för att kunna ta sig an utmanande arbetsuppgifter inom mer avgränsade tekniska områden. Inom programmet
erbjuds specialisering med nedanstående inriktningar vilka stöds av den samlade kompetensen och forskningen som bedrivs vid
avdelningen för maskinteknik.
Innovativ och hållbar produktutveckling
I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir ännu större i framtiden om vi inte lär oss
att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En
ingenjör kan genom att vara innovativ och nytänkande bidra till utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn
till samhällets krav på miljö och sociala faktorer.
På inriktningen ”Innovativ och hållbar produktutveckling” skaffar sig studenten kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för
kreativ strukturerad problemlösning och strategiskt ledarskap, samt utvecklar genom tillämpningar egen förmåga att både delta i
och leda detta arbete enligt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara principer.
Tillämpad mekanik
För att säkerhetsställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det
kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och
energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter.
En ingenjör behöver även genom t.ex. mätningar av verkliga egenskaper kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det
sätt som är beräknat.
På inriktningen ”Tillämpad mekanik” förvärvar studenten kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och
utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper, samt utvecklar genom tillämpningar egen
förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.
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Programmet har inriktningar och består av obligatoriska kurser och inriktningsobligatoriska kurser och/eller valbara kurser.

Inriktningar på programmet:

Tillämpad mekanik (MEK1)●

Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)●

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

MA1472 | Matematik grundkurs | 4 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Kursen genomsyras av ett undersökande
matematiskt arbetssätt via problemlösningsaktiviteter. I kursen ingår studieteknik där studenten tränas i att reflektera över sitt eget
arbetssätt och studieupplägg i matematik.

SL1404 | Miljöstrategi och hållbar utveckling | 6 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

MT1495 | Teknisk introduktionskurs i maskinteknik | 10 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom
studentens utbildning och den teknikvetenskapliga grund som den vilar på, samt att tidigt skapa kontakt med företrädare för ett
antal av våra forskargrupper. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt
att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

FY1420 | Fysik grundkurs | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom
ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin
förståelse för matematisk modellering av naturen.

MA1448 | Linjär algebra 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska
utbildningsprogram.

MT1457 | Dynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för stela kroppars dynamik och dess centrala roll som grundläggande
ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska
tillämpningskurserna.

MA1444 | Analys 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

SV1406 | Teknisk kommunikation | 4 hp | Svenska språket | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga i presentationsteknik och att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och
muntligen på ett vetenskapligt sätt. Studenten ska träna sin förmåga att skriva referat, söka, samla och värdera relevant information,
formulera en problemställning, och hantera referenser i en vetenskaplig rapport.

MT1462 | Tillverkningsteknik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
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Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder.
Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i
produktutveckling.

MT1449 | Datorstöd för ingenjörsarbete | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

DV1498 | Inledande programmering i Java 4hp | 4 hp | Datavetenskap | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge studenten, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning
och programmering i programspråket Java.

FY1411 | Fysik fortsättningskurs | 8 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för
vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt
utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

MA1445 | Analys 2 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

MT1456 | Materiallära | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Under denna kurs så skall studenten inhämta kunskaper och förståelse/färdigheter, förmågor och förhållningssätt för att som
mekanisk konstruktör kunna välja lämpliga konstruktionsmaterial (i fortsättningen endast kallat material) för olika typer av
applikationer utsatta för varierande typer av laster/användningsförhållanden.

MA1447 | Flervariabelanalys | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar
inom framför allt tekniska ämnesområden.

MT1458 | Projektkurs 1 | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kurser utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten övar på att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen
problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och
prototypframtagning.

MT1455 | Maskinelement | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och
optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

MT1451 | Hållfasthetslära grundkurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande
krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av
mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

ET1472 | Ellära | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt att kursdeltagare skall
utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är
nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med
anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

IY1424 | Ledarskap och projektverksamhet | 4 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom
ledarskap och projektverksamhet.

IY1402 | Industriell ekonomi, översiktskurs | 6 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden
hänger samman.

MT1452 | Hållfasthetslära, fortsättningskurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att ge kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda
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teoretiska och finita elementmetoder.

MT1453 | Innovativ och hållbar produktutveckling 1 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och
miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna
analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

MT1454 | Innovativ och hållbar produktutveckling 2 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering, miljöanpassad/hållbar produktutveckling
som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt
planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt, samt analys av olika produktalternativ utifrån krav och behov från
användare, omgivning och ekosystem.

MS1405 | Matematisk statistik | 6 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger
på sannolikhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. tillförlitlighetsteknik,
signalbehandling och telekommunikation samt även ekonomi.

MA1451 | Transformteori | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att öka förståelse för serier och transformteori och deras tillämpningar inom tekniska ämnen, framför allt inom
elektroteknik och maskinteknik.

MT1459 | Projektkurs 2 | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursen utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten lär sig att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen
problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och
prototypframtagning, samt enskilt reflektera över eget lärande från arbetet.

MT1461 | Termodynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva
förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

ET1529 | Reglerteknik | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i reglerteknik.

HI1402 | Teknikhistoria och samhällsutveckling | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt
perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar
under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv
samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders
teknologiska och samhälleliga förhållanden.

6.1.2. Obligatoriska kurser inom Tillämpad mekanik (MEK1)

ET1468 | Signalbehandling I | 7,5 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och
insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin
som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt
att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

MT1472 | Mekanisk systemdynamik | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att
använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt
kunna hantera komplexa dynamiska system

MA1437 | Differentialekvationer med Liegruppanalys | 7,5 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper om modellering med hjälp av differentialekvationer, om fundamentala
satser om lösningars existens samt om metoder för analytisk lösning av linjära och ickelinjära ordinära och partiella
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differentialekvationer. Dessutom får studenten kunskaper om och färdigheter i att använda Liegruppanalys för lösning av
ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer.

MT2529 | Strukturanalys | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och
experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.

MT2526 | Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1 | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad
ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella
metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att
lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och
begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

ET2545 | Ljud- och vibrationsanalys | 7,5 hp | Elektroteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också
hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och
vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet.

ET2544 | Experimentell modalanalys | 7,5 hp | Elektroteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i grundläggande metoder och verktyg för karakterisering av mekaniska strukturer,
innefattande experimentell modalanalys och system för simulering.

MT2527 | Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2 | 15 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad
ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella
metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att
lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och
begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

TE2501 | Examensarbete för civilingenjörer | 30 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
AXX
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den
valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under
utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

6.1.3. Valbara kurser inom Tillämpad mekanik (MEK1)

MT2531 | Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i
början av produktutvecklingsprocessen. Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att överväga och förutse
människans behov genom metoder som underlättar identifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom
inlärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet
hanteras i organisationer och hur kreativitet-sessioner planeras.

MT1422 | Produktionssystem | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett
styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar produktionssystem.

Dnr: BTH-4.1.2-0706-2015

Page 7

125

BILAGA 5



MT1428 | Tillverkningsanpassad konstruktion | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
I denna kurs ska studenten lära sig utföra anpassning av konstruktioner för att få en produkt som är mer optimerad för produktion.
Såväl ekonomiska, miljö- som produktionsmässiga aspekter ska vägas in i anpassningen.

MT1470 | Dimensioneringsmetodik | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller
strukturer med avseende på hållfasthet.

MT1501 | Finita Elementmetoden, grundkurs | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar.
Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram.
Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

MT1448 | Kvalitetsutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till
modern syn på begreppet kvalitet.

MT2522 | Brottmekanik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta
innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och
spricktillväxt på grund av utmattning.

MT2543 | Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Målet med denna kurs är att studenten ska få god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

MT2521 | Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och
ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas
inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur
man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

SL2529 | Strategisk ledning för hållbarhet | 7,5 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier, metoder och verktyg för strategisk
ledning av en organisation mot hållbarhet, samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa till stöd för samhällets om ställning till
hållbarhet på ett sätt som stärker organisationen. Studenten fördjupar sin förståelse för hur metodik för strategisk hållbar utveckling
(the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)) kan användas för att strukturera och koordinera ledningsarbetet
och användningen av kompletterande koncept, metoder och verktyg för strategisk ledning och facilitering av förändring.

MT2523 | Fysikalisk akustik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska
beskrivningar för detta.

MT2541 | Knowledge Enabled Engineering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Produkttjänsteutveckling och utveckling av komplexa produkter och system ställer nya krav på teknisk kunskapshantering, där ett
tvärfunktionellt synsätt på utvecklingsarbetet är viktigt.
Syftet med kursen är att ge deltagarna insikt och förståelse för aktiviteter där funktionerna i nuvarande kunskapshanteringssystem
kommer till korta när komplexiteten ökar. Studenterna kommer få kunskaper om metoder och verktyg för teknisk
kunskapshantering och utvecklingsarbete i tvärfunktionella team.

MT1444 | Lean Produktion | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi,
principerna och verktygen i Lean produktion.

MT2528 | Optimering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten inhämtar kunskap om olika matematiska optimeringsmetoder och tillämpar dessa på främst strukturmekaniska
problemställningar. En koordinerad kombination av modellering, simulering och experimentella metoder bidrar till att skapa en
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förståelse för hur förbättringspotentialen för en produkts funktionalitet kan utforskas.

6.1.4. Obligatoriska kurser inom Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

MT2531 | Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i
början av produktutvecklingsprocessen. Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att överväga och förutse
människans behov genom metoder som underlättar identifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom
inlärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet
hanteras i organisationer och hur kreativitet-sessioner planeras.

MI2506 | Teknik för ett Hållbart Samhälle | 7,5 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
A1N
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.

MT1472 | Mekanisk systemdynamik | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att
använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt
kunna hantera komplexa dynamiska system

MT2530 | Systems Engineering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter,
och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att
området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för
principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går
igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems
engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

MT2543 | Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Målet med denna kurs är att studenten ska få god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

MT2536 | Värdeinnovation | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Värdeinnovation är att samtidigt bedriva ett differentieringsfokus och söka låg kostnad. Värdeinnovation fokuserar på att göra
konkurrensen irrelevant genom att skapa ett nytt och unikt värde för köpare och företag, och därigenom öppna upp nya och
obestridda marknadsutrymme. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets möjligheter minus dess pris, samt att värdet
för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnader uppnås värdeinnovation först när hela systemet av
nytta/möjlighet, pris och kostnad är i samförstånd.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy,
kan användas. Deltagarna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptgenerering,
verifiering och framställande.

Kursen fokuserar på att genomföra ett produktutvecklingsprojekt med värdefokus. Genom att utföra riktiga teambaserade projekt
ges studenten chansen att reflektera över teoretisk bas samt att tillämpa detta i en riktig miljö. Dessa erfarenheter som kommer att
göra att den studerande får goda förutsättningar att vara attraktiv för arbetslivet.

MT2534 | Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation | 15 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa
och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att
få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att
förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och
samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas
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och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

TE2501 | Examensarbete för civilingenjörer | 30 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
AXX
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den
valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under
utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

6.1.5. Valbara kurser inom Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

SL2529 | Strategisk ledning för hållbarhet | 7,5 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier, metoder och verktyg för strategisk
ledning av en organisation mot hållbarhet, samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa till stöd för samhällets om ställning till
hållbarhet på ett sätt som stärker organisationen. Studenten fördjupar sin förståelse för hur metodik för strategisk hållbar utveckling
(the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)) kan användas för att strukturera och koordinera ledningsarbetet
och användningen av kompletterande koncept, metoder och verktyg för strategisk ledning och facilitering av förändring.

MT1444 | Lean Produktion | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi,
principerna och verktygen i Lean produktion.

MT2541 | Knowledge Enabled Engineering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Produkttjänsteutveckling och utveckling av komplexa produkter och system ställer nya krav på teknisk kunskapshantering, där ett
tvärfunktionellt synsätt på utvecklingsarbetet är viktigt.
Syftet med kursen är att ge deltagarna insikt och förståelse för aktiviteter där funktionerna i nuvarande kunskapshanteringssystem
kommer till korta när komplexiteten ökar. Studenterna kommer få kunskaper om metoder och verktyg för teknisk
kunskapshantering och utvecklingsarbete i tvärfunktionella team.

MT1501 | Finita Elementmetoden, grundkurs | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar.
Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram.
Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

MT2542 | Design Thinking | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att studenten ska få mycket goda insikter och färdigheter i hur både tekniska och sociala innovationer skapas.
Kursen behandlar design och utveckling av såväl nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (tekniska och
organisatoriska), med särskilt fokus på metoder, verktyg och strategier för de tidiga faserna av innovationsprocessen. Kursen
bygger på en process för Design Thinking – en process för att hantera komplexa frågor och sammanhang där designern matchar
insikter om människors behov med genomförbara lösningar i ett marknadsmässigt erbjudande – som inkluderar föreläsningar och
övningar med anknytning till teorier om designprocesser och metoder inom ämnet design och innovation. Studenterna kommer
aktivt söka efter och analysera användares behov för att sedan ta fram idéer, koncept och detaljlösningar för att matcha dessa
behov.
Att kunna sammanfoga lönsamhet, genomförbarhet och önskvärdhet i ett totalt erbjudande är av avgörande betydelse för PSS.
Design Thinking handlar om att ge studenten insikt och förmåga att matcha människors önskemål och behov med vad som är
tekniskt genomförbart i ett livskraftigt affärserbjudande för ökat kundvärde och marknadsmöjligheter. Det är en metod och
förhållningssätt där man ges och utvecklar verktyg för att genomsyra all innovationsverksamhet med en människocentrerad
designfilosofi.

MT1448 | Kvalitetsutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till
modern syn på begreppet kvalitet.

MT2522 | Brottmekanik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta
innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och
spricktillväxt på grund av utmattning.
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MT1474 | Industriell Design | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Syftet är att studenterna i sin framtida roll som konstruktörer/produktutvecklare skall ha förståelse för designens roll vid
produktutveckling och det budskap som därmed förmedlas.

MT2521 | Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och
ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas
inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur
man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

MT2523 | Fysikalisk akustik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska
beskrivningar för detta.

MT2528 | Optimering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten inhämtar kunskap om olika matematiska optimeringsmetoder och tillämpar dessa på främst strukturmekaniska
problemställningar. En koordinerad kombination av modellering, simulering och experimentella metoder bidrar till att skapa en
förståelse för hur förbättringspotentialen för en produkts funktionalitet kan utforskas.

6.2. Lärande och utbildning

Det maskintekniska området är ett brett område som spänner över stora delar av vårt moderna samhälle. En maskiningenjör måste
därför nödvändigtvis ha en bred allmänkunskap både inom naturvetenskap och inom teknik.
Utbildningen genomförs som ett samspel mellan föreläsningar, handledda övningar, projektarbete, individuell handledning samt en
betydande del eget arbete. Den studerande är själv den viktigaste delen av denna process och har också ett avgörande inflytande på
hur väl lärandemålen kommer uppnås.
Ett par projektkurser genomförs i utbildningen för att studenten ska ha möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska
moment. Dessa projekt är nära knutet till näringslivet.
Undervisningsspråket under utbildningen är under de tre första åren företrädesvis svenska. Litteratur, programvara och andra
lärresurser på både svenska och engelska används. Under de två senare åren undervisas en större andel kurser på engelska.

De tre första åren av utbildningen ägnas åt att bygga denna breda bas av kunskaper som skall följa med genom hela yrkeslivet
oavsett vilken bana den studerande sedan bestämmer sig för. De grundläggande kurserna i matematik, fysik och basala
maskintekniska ämnen byggs efterhand på med mer avancerade kurser. I de mer avancerade kurserna används teori och metoder
från grundkurserna som plattform för fördjupning. Den studerande kommer också att kunna se att de enskilda byggstenarna kan
sättas ihop till mer komplicerade strukturer och på så sätt skapas en förståelse för helheten där målet är att den färdiga ingenjören
skall kunna arbeta med avancerade arbetsuppgifter på en hög teknisk nivå.
Under det tredje året bestämmer den studerande sig för en inriktning under de två sista åren av utbildningen. Under denna tid
utvecklar man sina kunskaper inom det speciella profilområde som man har valt för att sedan kunna arbeta som generalist eller
specialist ute i näringslivet.

Programmet ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : FY1420, Fysik grundkurs, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MA1472, Matematik grundkurs, 4 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1495, Teknisk introduktionskurs i maskinteknik, 10 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk  :  SL1404,  Miljöstrategi  och  hållbar  utveckling,  6  högskolepoäng,  Strategiskt  ledarskap  för  hållbarhet,●
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grundnivå, G1N

Obligatorisk : MA1448, Linjär algebra 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : MT1449, Datorstöd för ingenjörsarbete, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1457, Dynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1444, Analys 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : SV1406, Teknisk kommunikation, 4 högskolepoäng, Svenska språket, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1462, Tillverkningsteknik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Termin 3

Obligatorisk : DV1498, Inledande programmering i Java 4hp, 4 högskolepoäng, Datavetenskap, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1456, Materiallära, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1445, Analys 2, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1447, Flervariabelanalys, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå,

G1F

●

Termin 4

Obligatorisk : MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1458, Projektkurs 1, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk  :  IY1424,  Ledarskap  och  projektverksamhet,  4  högskolepoäng,  Industriell  ekonomi  och  management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : ET1472, Ellära, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1455, Maskinelement, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : MT1453, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MS1405, Matematisk statistik, 6 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå,

G1F

●

Obligatorisk : MT1452, Hållfasthetslära, fortsättningskurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Obligatorisk  :  IY1402,  Industriell  ekonomi,  översiktskurs,  6  högskolepoäng,  Industriell  ekonomi  och  management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6
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Obligatorisk : MT1461, Termodynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1459, Projektkurs 2, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Obligatorisk : MA1451, Transformteori, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ET1529, Reglerteknik, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : HI1402, Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på

BTH, grundnivå, G1N

●

Termin 7

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2531, Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling, 7,5

högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Valbar  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT2531,  Kreativitet  för  produkt-  och  tjänsteutveckling,  7,5  högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1472, Mekanisk systemdynamik, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, grundnivå, G2F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1422, Produktionssystem, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1470, Dimensioneringsmetodik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1428, Tillverkningsanpassad konstruktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G2F

●

Obligatorisk  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT1472,  Mekanisk  systemdynamik,  7,5  högskolepoäng,  Maskinteknik,

grundnivå, G2F

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MA1437, Differentialekvationer med Liegruppanalys,  7,5 högskolepoäng,

Matematik, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): ET1468, Signalbehandling I, 7,5 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1F●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1444, Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2541, Knowledge Enabled Engineering, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MI2506, Teknik för ett Hållbart Samhälle, 7,5 högskolepoäng,

kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 högskolepoäng,

Strategiskt ledarskap för hållbarhet, avancerad nivå, A1N

●

Termin 8

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1448, Kvalitetsutveckling, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Valbar  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  MT2521,  Forskningsmetodik  med  inriktning  mot

ingenjörsvetenskap, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1501, Finita Elementmetoden, grundkurs, 7,5 högskolepoäng,●
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Maskinteknik, grundnivå, G1F

Obligatorisk  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  MT2543,  Metoder  för  hållbar  produkt-  och

tjänstesystemutveckling, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar  Innovativ och hållbar  produktutveckling (INN1):  MT2522,  Brottmekanik,  7,5 högskolepoäng,  Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1448, Kvalitetsutveckling, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MT2529, Strukturanalys, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N●

Valbar  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT2521,  Forskningsmetodik  med  inriktning  mot  ingenjörsvetenskap,  7,5

högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1501, Finita Elementmetoden, grundkurs, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1F

●

Valbar  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT2543,  Metoder  för  hållbar  produkt-  och  tjänstesystemutveckling,  7,5

högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT2522, Brottmekanik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): ET2545, Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 högskolepoäng, Elektroteknik, avancerad

nivå, A1N

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MT2526, Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2542, Design Thinking, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1474, Industriell Design, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  MT2530,  Systems  Engineering,  7,5  högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Termin 9

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2536, Värdeinnovation, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2534, Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation,

15 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1444, Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MT2527, Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2, 15 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1444, Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  ET2544,  Experimentell  modalanalys,  7,5  högskolepoäng,  Elektroteknik,

avancerad nivå, A1F

●

Valbar  Tillämpad mekanik  (MEK1):  MT2541,  Knowledge Enabled Engineering,  7,5  högskolepoäng,  Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●
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Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 högskolepoäng, Strategiskt ledarskap för

hållbarhet, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT2528, Optimering, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT2523, Fysikalisk akustik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2528, Optimering, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad

nivå, A1F

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2541, Knowledge Enabled Engineering, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 högskolepoäng,

Strategiskt ledarskap för hållbarhet, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2523, Fysikalisk akustik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Termin 10

Obligatorisk  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  TE2501,  Examensarbete  för  civilingenjörer,  30

högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, avancerad nivå, AXX

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): TE2501, Examensarbete för civilingenjörer, 30 högskolepoäng, kursen ingår inte i

något huvudområde på BTH, avancerad nivå, AXX

●

6.4. Valbara kurser, samtliga inriktningar

Förteckningen över valbara kurser är rekommenderade kurser, främst inom huvudområdena Maskinteknik och Strategisk ledning
för hållbarhet, oberoende av vald inriktning. Valbara kurser ges i mån av tillräckligt stort studentunderlag för att kunna driva
kursen. Som valbara kurser kan även obligatoriska kurser från annan än vald inriktning inom programmet väljas. Utöver dessa
kurser kan även annan valfri fördjupningskurs eller breddningskurs inom andra huvudområden såsom teknik, ekonomi tillåtas efter
godkännande av programansvarig.

7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna gäller nedan

Mellan år 1 och 2

För att börja termin 3 bör minst 45 hp vara avklarde.

Mellan år 2 och 3

För att börja termin 5 bör minst 90 hp vara avklarade.

Mellan år 3 och 4

För att börja termin 7 bör mist 135 hp vara avklarade, varav följande kurser måste vara godkända i sin helhet:
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Linjär algebra●

Analys 1●

Analys 2●

Dynamik●

Hållfasthetslära grundkurs●

Termodynamik●

Miljöstrategi och hållbar utveckling●

Fysik grundkurs●

Om den studerande inte uppnår ovan nämnda rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller
programansvarig för att diskutera sin studiesituation.

Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finns förkunskapskrav på kursnivå som gör att vissa kurser inte kan
läsas utan att tidigare kurser är avklarade. Dessa krav framgår av kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsområdet Produktutveckling som bedrivs på enheten för maskinteknik.
Enheten är aktiva inom forskning inom bl. a. följande områden:

Metoder för produktutveckling och innovation●

Värdedriven design (VDD, Value Innovation)●

Strukturanalys●

Modellering och simulering inom produktutveckling●

Vattenskärning och friformsframställning (3D printing)●

Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund då basen i utbildningen bygger på grundläggande ämnen inom matematik,
fysik och mekanik. Därtill läses inriktningar som är väl förankrad i aktuell vetenskap och forskning.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning
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BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I
utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma
projektarbeten, studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som gör tillsammans med näringslivet.

12. Internationalisering

I enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy arbetar utbildningsprogrammet med att göra det möjligt för studenterna att studera
en period vid ett utländskt partneruniversitet. Studenterna tillsammans med BTH ordnar förutsättningarna för utlandsstudierna och
tillgodoräknandet av dessa studier i det egna programmet görs i samråd med programansvarig för programmet.

13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituation och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Civilingenjörsexamen

Omfattning
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

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●
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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.

Högskolespecifikt för BTH

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en civilingenjörsexamen ska innehålla minst 30 högskolepoäng matematik
eller tillämpad matematik samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar
projektkurser och kurser som genomförs i gruppform.
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Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik
(300 högskolepoäng)
Master of science in mechanical engineering
(300 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2002-10-07.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-30 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2016.
Programkod: MTACI

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
alternativt
Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A.

3. Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering.●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med

intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola●

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under för-utsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling

eller

Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik.

Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science in Engineering Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product
Development

eller

Degree of Master of Science in Engineering Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics
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5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa brett tekniskt kunnande och kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området,●

visa god förståelse för matematikens och naturvetenskapens relevans och betydelse för det ingenjörsmässiga arbetssättet,●

visa förståelse för hur maskintekniska kunskaper kan omsättas och användas i det moderna yrkeslivet,●

visa kunskap inom valt fördjupningsområde, Tillämpad mekanik eller Innovativ och hållbar produktutveckling●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området lösa avancerade tekniska uppgifter såväl självständigt som i

grupp,

●

visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området redogöra för och tillämpa vetenskapligt förankrade metoder

för att applicera på maskintekniska system,

●

visa färdighet och förmåga att inom det maskintekniska området självständigt kunna analysera och kritiskt utvärdera olika

tekniska lösningar, såväl muntligt som skriftligt,

●

visa förmåga att delta i och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom valt fördjupningsområde●

visa förmåga att analysera vilken påverkan en ingenjörs arbete, i form av produkter och processer, har på det omgivande

samhället, utifrån en social, ekonomisk och ekologisk synvinkel.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska 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 inom området maskinteknik

●

visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i

samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

●

6. Innehåll

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att den studerande först ska förvärva en bred bas av naturvetenskapliga
och maskintekniska baskunskaper och sedan kunna fördjupa sig inom en specialisering mot innovativ och hållbar
produktutveckling eller tillämpad mekanik.
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En civilingenjör måste ha breda baskunskaper inom naturvetenskap och teknik för att kunna arbeta med tekniskt kvalificerade
arbetsuppgifter inom olika segment av näringslivet. Kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat
ämnesområde krävs för att kunna ta sig an utmanande arbetsuppgifter inom mer avgränsade tekniska områden. Inom programmet
erbjuds specialisering med nedanstående inriktningar vilka stöds av den samlade kompetensen och forskningen som bedrivs vid
avdelningen för maskinteknik.

Innovativ och hållbar produktutveckling
I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir ännu större i framtiden om vi inte lär oss
att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En
ingenjör kan genom att vara innovativ och nytänkande bidra till utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn
till samhällets krav på miljö och sociala faktorer.

På inriktningen ”Innovativ och hållbar produktutveckling” skaffar sig studenten kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för
kreativ strukturerad problemlösning och strategiskt ledarskap, samt utvecklar genom tillämpningar egen förmåga att både delta i
och leda detta arbete enligt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara principer.

Tillämpad mekanik
För att säkerhetsställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det
kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och
energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter.
En ingenjör behöver även genom t.ex. mätningar av verkliga egenskaper kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det
sätt som är beräknat.

På inriktningen ”Tillämpad mekanik” förvärvar studenten kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och
utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper, samt utvecklar genom tillämpningar egen
förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.

Programmet har inriktningar och består av obligatoriska kurser och inriktningsobligatoriska kurser och/eller valbara kurser.

Inriktningar på programmet:

Tillämpad mekanik (MEK1)●

Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)●

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

MA1472 | Matematik grundkurs | 4 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Kursen genomsyras av ett undersökande
matematiskt arbetssätt via problemlösningsaktiviteter. I kursen ingår studieteknik där studenten tränas i att reflektera över sitt eget
arbetssätt och studieupplägg i matematik.

SL1404 | Miljöstrategi och hållbar utveckling | 6 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

MT1495 | Teknisk introduktionskurs i maskinteknik | 10 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom
studentens utbildning och den teknikvetenskapliga grund som den vilar på, samt att tidigt skapa kontakt med företrädare för ett
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antal av våra forskargrupper. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt
att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

MA1448 | Linjär algebra 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska
utbildningsprogram.

FY1420 | Fysik grundkurs | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom
ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin
förståelse för matematisk modellering av naturen.

MT1502 | Dynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för partiklars dynamik och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne,
samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

MT1449 | Datorstöd för ingenjörsarbete | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

MT1462 | Tillverkningsteknik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder.
Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i
produktutveckling.

MA1444 | Analys 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

SV1406 | Teknisk kommunikation | 4 hp | Svenska språket | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga i presentationsteknik och att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och
muntligen på ett vetenskapligt sätt. Studenten ska träna sin förmåga att skriva referat, söka, samla och värdera relevant information,
formulera en problemställning, och hantera referenser i en vetenskaplig rapport.

MA1445 | Analys 2 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

FY1411 | Fysik fortsättningskurs | 8 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för
vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt
utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

MA1447 | Flervariabelanalys | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar
inom framför allt tekniska ämnesområden.

MT1456 | Materiallära | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Under denna kurs så skall studenten inhämta kunskaper och förståelse/färdigheter, förmågor och förhållningssätt för att som
mekanisk konstruktör kunna välja lämpliga konstruktionsmaterial (i fortsättningen endast kallat material) för olika typer av
applikationer utsatta för varierande typer av laster/användningsförhållanden.

MT1497 | Matlab med maskintekniska tillämpningar | 4 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om MATLAB och praktisk färdighet i att arbeta med programvaran. Fokus läggs på
att utföra enklare beräkningar och simuleringar samt visualisering av beräkningsresultat. Kursen utgör en förberedelse för ett antal
programkurser där MATLAB används.

MT1458 | Projektkurs 1 | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kurser utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten övar på att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen
problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och

Dnr: BTH-4.1.2-0696-2015

Page 5

141

BILAGA 5

lpx
Sticky Note
Ny kurskod. Ett examinationsmoment borttaget



prototypframtagning.

MT1455 | Maskinelement | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och
optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

MT1451 | Hållfasthetslära grundkurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande
krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av
mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

ET1472 | Ellära | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt att kursdeltagare skall
utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är
nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med
anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

IY1424 | Ledarskap och projektverksamhet | 4 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom
ledarskap och projektverksamhet.

IY1402 | Industriell ekonomi, översiktskurs | 6 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden
hänger samman.

MS1405 | Matematisk statistik | 6 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger
på sannolikhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. tillförlitlighetsteknik,
signalbehandling och telekommunikation samt även ekonomi.

MT1453 | Innovativ och hållbar produktutveckling 1 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och
miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna
analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

MT1452 | Hållfasthetslära, fortsättningskurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att ge kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda
teoretiska och finita elementmetoder.

MT1454 | Innovativ och hållbar produktutveckling 2 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering, miljöanpassad/hållbar produktutveckling
som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt
planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt, samt analys av olika produktalternativ utifrån krav och behov från
användare, omgivning och ekosystem.

MT1461 | Termodynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva
förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

MT1459 | Projektkurs 2 | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursen utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten lär sig att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen
problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och
prototypframtagning, samt enskilt reflektera över eget lärande från arbetet.

ET1529 | Reglerteknik | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i reglerteknik.

MA1451 | Transformteori | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att öka förståelse för serier och transformteori och deras tillämpningar inom tekniska ämnen, framför allt inom
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elektroteknik och maskinteknik.

HI1402 | Teknikhistoria och samhällsutveckling | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt
perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar
under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv
samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders
teknologiska och samhälleliga förhållanden.

6.1.2. Obligatoriska kurser inom Tillämpad mekanik (MEK1)

MA1437 | Differentialekvationer med Liegruppanalys | 7,5 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper om modellering med hjälp av differentialekvationer, om fundamentala
satser om lösningars existens samt om metoder för analytisk lösning av linjära och ickelinjära ordinära och partiella
differentialekvationer. Dessutom får studenten kunskaper om och färdigheter i att använda Liegruppanalys för lösning av
ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer.

ET1468 | Signalbehandling I | 7,5 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och
insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin
som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt
att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

MT1472 | Mekanisk systemdynamik | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att
använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt
kunna hantera komplexa dynamiska system

MT2529 | Strukturanalys | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och
experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.

MT2526 | Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1 | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad
ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella
metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att
lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och
begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

ET2545 | Ljud- och vibrationsanalys | 7,5 hp | Elektroteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också
hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och
vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet.

ET2544 | Experimentell modalanalys | 7,5 hp | Elektroteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i grundläggande metoder och verktyg för karakterisering av mekaniska strukturer,
innefattande experimentell modalanalys och system för simulering.

MT2527 | Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2 | 15 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad
ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella
metoderna.
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Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att
lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och
begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

TE2501 | Examensarbete för civilingenjörer | 30 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
AXX
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den
valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under
utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

6.1.3. Valbara kurser inom Tillämpad mekanik (MEK1)

MT2531 | Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i
början av produktutvecklingsprocessen. Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att överväga och förutse
människans behov genom metoder som underlättar identifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom
inlärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet
hanteras i organisationer och hur kreativitet-sessioner planeras.

MT1428 | Tillverkningsanpassad konstruktion | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
I denna kurs ska studenten lära sig utföra anpassning av konstruktioner för att få en produkt som är mer optimerad för produktion.
Såväl ekonomiska, miljö- som produktionsmässiga aspekter ska vägas in i anpassningen.

MT1470 | Dimensioneringsmetodik | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller
strukturer med avseende på hållfasthet.

MT1422 | Produktionssystem | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett
styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar produktionssystem.

MT2522 | Brottmekanik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta
innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och
spricktillväxt på grund av utmattning.

MT1501 | Finita Elementmetoden, grundkurs | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar.
Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram.
Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

MT1448 | Kvalitetsutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till
modern syn på begreppet kvalitet.

MT2543 | Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Målet med denna kurs är att studenten ska få god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

MT2521 | Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och
ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas
inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur
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man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

SL2529 | Strategisk ledning för hållbarhet | 7,5 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier, metoder och verktyg för strategisk
ledning av en organisation mot hållbarhet, samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa till stöd för samhällets om ställning till
hållbarhet på ett sätt som stärker organisationen. Studenten fördjupar sin förståelse för hur metodik för strategisk hållbar utveckling
(the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)) kan användas för att strukturera och koordinera ledningsarbetet
och användningen av kompletterande koncept, metoder och verktyg för strategisk ledning och facilitering av förändring.

MT2541 | Knowledge Enabled Engineering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Produkttjänsteutveckling och utveckling av komplexa produkter och system ställer nya krav på teknisk kunskapshantering, där ett
tvärfunktionellt synsätt på utvecklingsarbetet är viktigt.
Syftet med kursen är att ge deltagarna insikt och förståelse för aktiviteter där funktionerna i nuvarande kunskapshanteringssystem
kommer till korta när komplexiteten ökar. Studenterna kommer få kunskaper om metoder och verktyg för teknisk
kunskapshantering och utvecklingsarbete i tvärfunktionella team.

MT2523 | Fysikalisk akustik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska
beskrivningar för detta.

MT1444 | Lean Produktion | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi,
principerna och verktygen i Lean produktion.

MT2528 | Optimering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten inhämtar kunskap om olika matematiska optimeringsmetoder och tillämpar dessa på främst strukturmekaniska
problemställningar. En koordinerad kombination av modellering, simulering och experimentella metoder bidrar till att skapa en
förståelse för hur förbättringspotentialen för en produkts funktionalitet kan utforskas.

6.1.4. Obligatoriska kurser inom Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

MT2531 | Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i
början av produktutvecklingsprocessen. Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att överväga och förutse
människans behov genom metoder som underlättar identifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom
inlärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet
hanteras i organisationer och hur kreativitet-sessioner planeras.

MI2506 | Teknik för ett Hållbart Samhälle | 7,5 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
A1N
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.

MT1472 | Mekanisk systemdynamik | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att
använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt
kunna hantera komplexa dynamiska system

MT2530 | Systems Engineering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter,
och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att
området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för
principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går
igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems
engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

MT2543 | Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Målet med denna kurs är att studenten ska få god insikt och färdigheter kring:
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• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

MT2536 | Värdeinnovation | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Värdeinnovation är att samtidigt bedriva ett differentieringsfokus och söka låg kostnad. Värdeinnovation fokuserar på att göra
konkurrensen irrelevant genom att skapa ett nytt och unikt värde för köpare och företag, och därigenom öppna upp nya och
obestridda marknadsutrymme. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets möjligheter minus dess pris, samt att värdet
för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnader uppnås värdeinnovation först när hela systemet av
nytta/möjlighet, pris och kostnad är i samförstånd.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy,
kan användas. Deltagarna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptgenerering,
verifiering och framställande.

Kursen fokuserar på att genomföra ett produktutvecklingsprojekt med värdefokus. Genom att utföra riktiga teambaserade projekt
ges studenten chansen att reflektera över teoretisk bas samt att tillämpa detta i en riktig miljö. Dessa erfarenheter som kommer att
göra att den studerande får goda förutsättningar att vara attraktiv för arbetslivet.

MT2534 | Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation | 15 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa
och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att
få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att
förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och
samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas
och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

TE2501 | Examensarbete för civilingenjörer | 30 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Avancerad nivå |
AXX
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den
valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under
utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

6.1.5. Valbara kurser inom Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

SL2529 | Strategisk ledning för hållbarhet | 7,5 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier, metoder och verktyg för strategisk
ledning av en organisation mot hållbarhet, samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa till stöd för samhällets om ställning till
hållbarhet på ett sätt som stärker organisationen. Studenten fördjupar sin förståelse för hur metodik för strategisk hållbar utveckling
(the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)) kan användas för att strukturera och koordinera ledningsarbetet
och användningen av kompletterande koncept, metoder och verktyg för strategisk ledning och facilitering av förändring.

MT2541 | Knowledge Enabled Engineering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Produkttjänsteutveckling och utveckling av komplexa produkter och system ställer nya krav på teknisk kunskapshantering, där ett
tvärfunktionellt synsätt på utvecklingsarbetet är viktigt.
Syftet med kursen är att ge deltagarna insikt och förståelse för aktiviteter där funktionerna i nuvarande kunskapshanteringssystem
kommer till korta när komplexiteten ökar. Studenterna kommer få kunskaper om metoder och verktyg för teknisk
kunskapshantering och utvecklingsarbete i tvärfunktionella team.

MT1444 | Lean Produktion | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi,
principerna och verktygen i Lean produktion.

MT2522 | Brottmekanik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta
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innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och
spricktillväxt på grund av utmattning.

MT1501 | Finita Elementmetoden, grundkurs | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar.
Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram.
Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

MT1448 | Kvalitetsutveckling | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till
modern syn på begreppet kvalitet.

MT1473 | Mekaniska svängningar | 7,5 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
I kursen skaffar sig studenten utökade kunskaper om analytiska och experimentella metoder samt om datorsimuleringsverktyg för
mekaniska struktursvängningar inkluderande praktiskt kunnande om vibrationsmätningar. Studenten bygger upp färdigheten att, på
ett ingenjörsmässigt sätt, kunna hantera svängande system och vibrerande strukturer.

MT2542 | Design Thinking | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet med kursen är att studenten ska få mycket goda insikter och färdigheter i hur både tekniska och sociala innovationer skapas.
Kursen behandlar design och utveckling av såväl nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (tekniska och
organisatoriska), med särskilt fokus på metoder, verktyg och strategier för de tidiga faserna av innovationsprocessen. Kursen
bygger på en process för Design Thinking – en process för att hantera komplexa frågor och sammanhang där designern matchar
insikter om människors behov med genomförbara lösningar i ett marknadsmässigt erbjudande – som inkluderar föreläsningar och
övningar med anknytning till teorier om designprocesser och metoder inom ämnet design och innovation. Studenterna kommer
aktivt söka efter och analysera användares behov för att sedan ta fram idéer, koncept och detaljlösningar för att matcha dessa
behov.
Att kunna sammanfoga lönsamhet, genomförbarhet och önskvärdhet i ett totalt erbjudande är av avgörande betydelse för PSS.
Design Thinking handlar om att ge studenten insikt och förmåga att matcha människors önskemål och behov med vad som är
tekniskt genomförbart i ett livskraftigt affärserbjudande för ökat kundvärde och marknadsmöjligheter. Det är en metod och
förhållningssätt där man ges och utvecklar verktyg för att genomsyra all innovationsverksamhet med en människocentrerad
designfilosofi.

MT2521 | Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och
ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas
inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur
man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

MT2523 | Fysikalisk akustik | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1N
Syftet är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska
beskrivningar för detta.

MT2528 | Optimering | 7,5 hp | Maskinteknik | Avancerad nivå | A1F
Studenten inhämtar kunskap om olika matematiska optimeringsmetoder och tillämpar dessa på främst strukturmekaniska
problemställningar. En koordinerad kombination av modellering, simulering och experimentella metoder bidrar till att skapa en
förståelse för hur förbättringspotentialen för en produkts funktionalitet kan utforskas.

6.2. Lärande och utbildning

Det maskintekniska området är ett brett område som spänner över stora delar av vårt moderna samhälle. En maskiningenjör måste
därför nödvändigtvis ha en bred allmänkunskap både inom naturvetenskap och inom teknik.
Utbildningen genomförs som ett samspel mellan föreläsningar, handledda övningar, projektarbete, individuell handledning samt en
betydande del eget arbete. Den studerande är själv den viktigaste delen av denna process och har också ett avgörande inflytande på
hur väl lärandemålen kommer uppnås.
Ett par projektkurser genomförs i utbildningen för att studenten ska ha möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska
moment. Dessa projekt är nära knutet till näringslivet.
Undervisningsspråket under utbildningen är under de tre första åren företrädesvis svenska. Litteratur, programvara och andra
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lärresurser på både svenska och engelska används. Under de två senare åren undervisas en större andel kurser på engelska.

De tre första åren av utbildningen ägnas åt att bygga denna breda bas av kunskaper som skall följa med genom hela yrkeslivet
oavsett vilken bana den studerande sedan bestämmer sig för. De grundläggande kurserna i matematik, fysik och basala
maskintekniska ämnen byggs efterhand på med mer avancerade kurser. I de mer avancerade kurserna används teori och metoder
från grundkurserna som plattform för fördjupning. Den studerande kommer också att kunna se att de enskilda byggstenarna kan
sättas ihop till mer komplicerade strukturer och på så sätt skapas en förståelse för helheten där målet är att den färdiga ingenjören
skall kunna arbeta med avancerade arbetsuppgifter på en hög teknisk nivå.
Under det tredje året bestämmer den studerande sig för en inriktning under de två sista åren av utbildningen. Under denna tid
utvecklar man sina kunskaper inom det speciella profilområde som man har valt för att sedan kunna arbeta som generalist eller
specialist ute i näringslivet.

Programmet ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : FY1420, Fysik grundkurs, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MA1472, Matematik grundkurs, 4 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1495, Teknisk introduktionskurs i maskinteknik, 10 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk  :  SL1404,  Miljöstrategi  och  hållbar  utveckling,  6  högskolepoäng,  Strategiskt  ledarskap  för  hållbarhet,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MA1448, Linjär algebra 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : MA1444, Analys 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1449, Datorstöd för ingenjörsarbete, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : SV1406, Teknisk kommunikation, 4 högskolepoäng, Svenska språket, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1502, Dynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1462, Tillverkningsteknik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Termin 3

Obligatorisk : MT1497, Matlab med maskintekniska tillämpningar, 4 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1456, Materiallära, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1445, Analys 2, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1447, Flervariabelanalys, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå,

G1F

●

Termin 4
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Obligatorisk : MT1458, Projektkurs 1, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk  :  IY1424,  Ledarskap  och  projektverksamhet,  4  högskolepoäng,  Industriell  ekonomi  och  management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MT1455, Maskinelement, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ET1472, Ellära, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1N●

Termin 5

Obligatorisk : MT1452, Hållfasthetslära, fortsättningskurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Obligatorisk : MS1405, Matematisk statistik, 6 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå,

G1F

●

Obligatorisk  :  IY1402,  Industriell  ekonomi,  översiktskurs,  6  högskolepoäng,  Industriell  ekonomi  och  management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MT1453, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : MT1461, Termodynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1451, Transformteori, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1459, Projektkurs 2, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Obligatorisk : ET1529, Reglerteknik, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : HI1402, Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på

BTH, grundnivå, G1N

●

Termin 7

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1444, Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2531, Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling, 7,5

högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1472, Mekanisk systemdynamik, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, grundnivå, G2F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1428, Tillverkningsanpassad konstruktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G2F

●

Valbar  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT2531,  Kreativitet  för  produkt-  och  tjänsteutveckling,  7,5  högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT1472,  Mekanisk  systemdynamik,  7,5  högskolepoäng,  Maskinteknik,

grundnivå, G2F

●
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Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1470, Dimensioneringsmetodik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1422, Produktionssystem, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): ET1468, Signalbehandling I, 7,5 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MA1437, Differentialekvationer med Liegruppanalys,  7,5 högskolepoäng,

Matematik, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MI2506, Teknik för ett Hållbart Samhälle, 7,5 högskolepoäng,

kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 högskolepoäng,

Strategiskt ledarskap för hållbarhet, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2541, Knowledge Enabled Engineering, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Termin 8

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1501, Finita Elementmetoden, grundkurs, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, grundnivå, G1F

●

Obligatorisk  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  MT2543,  Metoder  för  hållbar  produkt-  och

tjänstesystemutveckling, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1448, Kvalitetsutveckling, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Valbar  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  MT2521,  Forskningsmetodik  med  inriktning  mot

ingenjörsvetenskap, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar  Innovativ och hållbar  produktutveckling (INN1):  MT2522,  Brottmekanik,  7,5 högskolepoäng,  Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1501, Finita Elementmetoden, grundkurs, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1F

●

Valbar  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT2543,  Metoder  för  hållbar  produkt-  och  tjänstesystemutveckling,  7,5

högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1448, Kvalitetsutveckling, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MT2529, Strukturanalys, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N●

Valbar  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  MT2521,  Forskningsmetodik  med  inriktning  mot  ingenjörsvetenskap,  7,5

högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT2522, Brottmekanik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): ET2545, Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 högskolepoäng, Elektroteknik, avancerad

nivå, A1N

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MT2526, Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  MT2530,  Systems  Engineering,  7,5  högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  MT1473,  Mekaniska  svängningar,  7,5  högskolepoäng,●
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Maskinteknik, grundnivå, G2F

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2542, Design Thinking, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Termin 9

Obligatorisk  Tillämpad  mekanik  (MEK1):  ET2544,  Experimentell  modalanalys,  7,5  högskolepoäng,  Elektroteknik,

avancerad nivå, A1F

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): MT2527, Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2, 15 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT2528, Optimering, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 högskolepoäng, Strategiskt ledarskap för

hållbarhet, avancerad nivå, A1N

●

Valbar  Tillämpad mekanik  (MEK1):  MT2541,  Knowledge Enabled Engineering,  7,5  högskolepoäng,  Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT1444, Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Valbar Tillämpad mekanik (MEK1): MT2523, Fysikalisk akustik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1N●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2528, Optimering, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad

nivå, A1F

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2536, Värdeinnovation, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Obligatorisk Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2534, Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation,

15 högskolepoäng, Maskinteknik, avancerad nivå, A1F

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): SL2529, Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 högskolepoäng,

Strategiskt ledarskap för hållbarhet, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2541, Knowledge Enabled Engineering, 7,5 högskolepoäng,

Maskinteknik, avancerad nivå, A1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT1444, Lean Produktion, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

grundnivå, G1N

●

Valbar Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1): MT2523, Fysikalisk akustik, 7,5 högskolepoäng, Maskinteknik,

avancerad nivå, A1N

●

Termin 10

Obligatorisk  Innovativ  och  hållbar  produktutveckling  (INN1):  TE2501,  Examensarbete  för  civilingenjörer,  30

högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, avancerad nivå, AXX

●

Obligatorisk Tillämpad mekanik (MEK1): TE2501, Examensarbete för civilingenjörer, 30 högskolepoäng, kursen ingår inte i

något huvudområde på BTH, avancerad nivå, AXX

●
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6.4. Valbara kurser, samtliga inriktningar

Förteckningen över valbara kurser är rekommenderade kurser, främst inom huvudområdena Maskinteknik och Strategisk ledning
för hållbarhet, oberoende av vald inriktning. Valbara kurser ges i mån av tillräckligt stort studentunderlag för att kunna driva
kursen. Som valbara kurser kan även obligatoriska kurser från annan än vald inriktning inom programmet väljas. Utöver dessa
kurser kan även annan valfri fördjupningskurs eller breddningskurs inom andra huvudområden såsom teknik, ekonomi tillåtas efter
godkännande av programansvarig.

7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna gäller nedan

Mellan år 1 och 2

För att börja termin 3 bör minst 45 hp vara avklarde.

Mellan år 2 och 3

För att börja termin 5 bör minst 90 hp vara avklarade.

Mellan år 3 och 4

För att börja termin 7 bör mist 135 hp vara avklarade, varav följande kurser måste vara godkända i sin helhet:

Linjär algebra●

Analys 1●

Analys 2●

Dynamik●

Hållfasthetslära grundkurs●

Termodynamik●

Miljöstrategi och hållbar utveckling●

Fysik grundkurs●

Om den studerande inte uppnår ovan nämnda rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller
programansvarig för att diskutera sin studiesituation.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finns förkunskapskrav på kursnivå som gör att vissa kurser inte kan
läsas utan att tidigare kurser är avklarade. Dessa krav framgår av kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.
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9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsområdet Produktutveckling som bedrivs på enheten för maskinteknik.
Enheten är aktiva inom forskning inom bl. a. följande områden:

Metoder för produktutveckling och innovation●

Värdedriven design (VDD, Value Innovation)●

Strukturanalys●

Modellering och simulering inom produktutveckling●

Vattenskärning och friformsframställning (3D printing)●

Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund då basen i utbildningen bygger på grundläggande ämnen inom matematik,
fysik och mekanik. Därtill läses inriktningar som är väl förankrad i aktuell vetenskap och forskning.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I
utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma
projektarbeten, studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som gör tillsammans med näringslivet.

12. Internationalisering

I enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy arbetar utbildningsprogrammet med att göra det möjligt för studenterna att studera
en period vid ett utländskt partneruniversitet. Studenterna tillsammans med BTH ordnar förutsättningarna för utlandsstudierna och
tillgodoräknandet av dessa studier i det egna programmet görs i samråd med programansvarig för programmet.

13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituation och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning
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Civilingenjörsexamen

Omfattning
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

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.

Dnr: BTH-4.1.2-0696-2015
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Högskolespecifikt för BTH

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en civilingenjörsexamen ska innehålla minst 30 högskolepoäng matematik
eller tillämpad matematik samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar
projektkurser och kurser som genomförs i gruppform.
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Förändringar i utbildningsplaner 

 

MEGDL ht14 tagit bort ME2503 och ME2504 för ht16. Lagt till ME1582 för ht-16 

MEGDL ht15 tagit bort ME1560 och ME1501 ht16, ME2503 och ME2504 ht17. Lagt till ME1583 
(kurskodsbyte ME1501) och ME1581 ht16 samt ME1582 ht17. Reviderad text under punkt 6.2. 

MEGDL ht16 tagit bort ME1560 och ME1572 vt17, ME1573 och ME1501 ht17, ME1574 vt18, ME2503 och 
ME2504 ht18. Lagt till ME1577 och ME1575 vt17, ME1583 (pga kurskodsbyte ME1501) och ME1581 
ht17, ME1557 och ME1555 vt18 samt ME1582 ht18. Reviderad text under punkt 6.2. 

 

MEGDP ht14 tagit bort ME2503 och ME2504 för ht16. Lagt till ME1582 för ht-16 

MEGDP ht15 tagit bort ME1560 och ME1567 ht16, ME2503 och ME2504 ht17. Lagt till ME1584 
(kurskodsbyte ME1567) och ME1581 ht16 samt ME1582 ht17. Reviderad text under punkt 6.2. 

MEGDP ht16 tagit bort ME1560 och ME1572 vt17, ME1573 och ME1567 ht17, ME1574 vt18, ME2503 
och ME2504 ht18. Lagt till ME1576 och ME1575 vt17, ME1584 (pga kurskodsbyte ME1584) och ME1581 
ht17, ME1557 och ME1555 vt18 samt ME1582 ht18. Reviderad text under punkt 6.2. 

 

MEGDS ht14 tagit bort ME2503 och ME2504 för ht16. Lagt till ME1582 för ht-16 

MEGDS ht15 tagit bort ME1560 och ME1567 ht16, ME2503 och ME2504 ht17. Lagt till ME1584 
(kurskodsbyte ME1567) och ME1581 ht16 samt ME1582 ht17. Reviderad text under punkt 6.2. 

MEGDS ht16 tagit bort ME1560 och ME1572 vt17, ME1573 och ME1567 ht17, ME1574 vt18, ME2503 
och ME2504 ht18. Lagt till ME1578 och ME1575 vt17, ME1584 (pga kurskodsbyte ME1584) och ME1581 
ht17, ME1557 och ME1555 vt18 samt ME1582 ht18. Reviderad text under punkt 6.2. 

 

MEGWU ht14 tagit bort ME2503 och ME2504 för ht16. Lagt till ME1582 för ht-16 

MEGWU ht15 tagit bort ME1560 och ME1564 ht16, ME2503 och ME2504 ht17. Lagt till ME1580 och 
ME1581 ht16 samt ME1582 ht17. Reviderad text under punkt 6.2. 

 

MEGIW ht16 tagit bort ME1560 och ME1572 vt17, ME1573 ht16, ME1574 vt18, ME2503 och ME2504 
ht18. Lagt till ME1579 och ME1575 vt17, ME1581 ht17, ME1557 och ME1555 vt18 samt ME1582 ht18. 
Reviderad text under punkt 6.2. 
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1 

 

 

 
 
 
 

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 
högskolepoäng) 

 
Digital visual production (180 ECTS credits) 

 
 
 
 

1. Beslut 
 
 

Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge 
Tekniska Högskola 2007-10-23. 

 
Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-06-17 
och är senast reviderad 2016-xx-xx. 

 
Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2014. 

Programkod: MEGDP 

2. Förkunskapskrav 
 
 

Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej) 
eller 
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej) 

 
3. Urval 

 
Betygsbaserade grupper 

•  BI Sökande med 
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan 
- betyg från gymnasieexamen 
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i 

kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger 
grundläggande behörighet 

- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av 
gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning 

- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering - betyg 
från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg 
från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet 

• BIex Sökande med 
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- gymnasieexamen utan komplettering 
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i 

kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger 
grundläggande behörighet 

• BII Sökande med 
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial 

vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan 
av den som inte är elev där 

- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka 
grundläggande behörighet 

• BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från 
folkhögskola 

 
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i 
betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i 
förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med 
en tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och 
den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av 
platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex. 

 
Högskoleprovsbaserade grupper 

 

HP Högskoleprov 
 

Övriga sökande 
 

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara 
antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. 

 

 
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. 

 
 

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga. 
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4. Examen 

 
 

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå: 
Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Medieteknik 

 
Engelsk översättning av examen: 
Degree of Bachelor of Science 
Main field of study: Media Technology 

 

 
 

5. Mål 
 

5.1. Kunskap och förståelse 
 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad 
om aktuella forskningsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av 
digital bildproduktion och medieteknik 

 
• kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskapliga områden som 

problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter 
 

• visa kunskap om professionella roller som producent inom medieteknik vad 
gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv samt inom kunskapsområdet 
digital bildproduktion 

 
5.2. Färdighet och förmåga 

 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka, använda 
och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga i 
digital bildproduktion som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala 
medieproduktioner 

 
• visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom 

området digital bildproduktion och inom ramen för medietekniska 
produktioner kunna ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett 
kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett 
intresse hos en tänkt mottagare 
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• visa kunskap om att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en 

arbetsgrupp och därigenom skapa en produktiv samverkan 
 

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och 
mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter 

 
• kunna kritiskt reflektera över och kommunicera kring egna och andras förslag, 

problemformuleringar och lösningar i skriftlig och muntlig form samt i 
medieproduktioner 

 
• kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- 

och professionsområden för att analysera, bedöma och hantera teknik- och 
gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade 
gestaltningar 

 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper, att fortlöpande 

utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utveckling av digital 
bildproduktion och digitala medieproduktioner 

 
6. Innehåll 

 
 

Digital Bildproduktion är en treårig teknikvetenskaplig utbildning. 
 

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 
 

Kurserna på programmet läses enligt nedanstående rekommenderade studieordning. 
Förkunskapskraven för programmets kurser finns angivna i respektive kursplan. 

 
Obligatoriska kurser 

 
ME1488, Introduktion till digital bildproduktion, 7.5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 
Kursen är en introduktionskurs till programmet Digital bildproduktion och 
huvudområdet medieteknik Detta tillsammans med en introduktion till huvudområdets 
arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt syftar till att förbereda studenten för 
fortsatta studier inom programmet. 

 
ME1550, Digital fotografisk bild, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Kursen är en introduktion till digitalt fotografi och en introduktion till användandet av 
digital fotografisk bild som uttrycksmedel i gestaltande produktioner. 
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ME1551, Digital grafisk design, 15 hp, Medieteknik, G1N. 
Kursen är en introduktionskurs till digital grafisk form och design. I detta ingår visuell 
kommunikation, grafisk form, grafisk design, layout och illustration. 

 
ME1552, Rörlig Bild – ljud, ljus och redigering, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen är en introduktion till teknik och form inom digital rörlig bild. I kursen arbetas 
med grundläggande färdigheter inom digital rörlig bild samt att tillämpa dessa i 
gestaltande medieproduktioner. Efter kursen ska studenten ha en grund inom rörlig 
bild för att i kommande kurser självständigt kunna fördjupa sig inom området 

 
ME1493, Rörlig grafik, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
I kursen arbetas med grundläggande kunskap och förståelse om rörlig grafik genom att 
studera animation i en bred historisk kontext. Kursen är en viktig förutsättning för att 
studenten ska förstå hur animation påverkar utveckling och upplevelse av media. 

 
ME1480, Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten kombinerar sina grundläggande färdigheter i generella och specifika 
professionskunskaper i team genom produktion i digitala medier. 

 
ME1560, Interaktion och konceptutveckling för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
I kursen presenteras och diskuteras begreppet interaktion och hur interaktion 
definieras och förstås inom olika relevanta fält för medieteknik. I kursen presenteras 
begreppen ansvarsfull design och situerad kunskap i förening med konceptutveckling. 
Begreppen kombineras med etnografiska metoder för att utforska en specifik plats 
med specifika mottagare och deltagare. 

 
ME1567 Visuell estetik, 15hp, Medieteknik, G1F 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck 
och deras ursprung för att kunna argumentera för sina val i gestaltande processer. 

 
ME1555, Fördjupning i berättande, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen innehåller fördjupad analys och produktion av narrativ för digitala medier. 
Olika medieuttrycks styrkor och svagheter samt fördjupade undersökningar av olika 
beståndsdelars betydelse för en berättelse. 
Syftet är en fördjupad förståelse för olika berättargrepp samt möjligheter till 
experiment genom att blanda former, beståndsdelar och berättartekniker. 

 
ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare 
kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten väljer ett av flera problem och 
utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen samt lägger till en egen 
undersökning och därmed gör en fördjupad produktion. 
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ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, Medieteknik, 30 hp, grundnivå, G2F 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom 
kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som 
grund för gestaltande undersökningar. 

 
ME1562, Kandidatarbete för medieteknik, 30 hp, Medieteknik, grundnivå, G2E Kursen 
behandlar områden och ämnen som är centrala för produktioner inom digitala medier 
inom huvudområdet. Kursen innehåller också en forskningsinriktad förprodukt- ion, en 
undersökande gestaltningsprocess och – produktion samt en publik presentation för 
olika målgrupper. 

 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 

 
6.2. Lärande och utbildning 

 
 

Programmet är en gestaltande professionsutbildning som förenar digital teknik med 
det skapande och dramatiska fältet inom digitala medier. 

 
För Digital bildproduktion spelar begreppet gestaltning genom produktion i team en 
avgörande roll. Studenterna lär sig genom att gestalta, för att kunna ge form och 
uttryck åt egna idéer och känslor, och söka tekniska lösningar som förstärker det 
teamet vill uttrycka. I produktionerna kommer studenterna att arbeta tillsammans med 
studenter från programmet Webbutveckling, vilka har kunskaper i digital infrastruktur, 
Digital ljudproduktion, vilka har kunskaper i digital auditiv teknik och form, och 
programmet Digitala spel, vilka har kunskaper i spelteknik och speldesign. 

 
Dessa produktioner skapar också den lust och spänning som är viktig för en 
professionsutbildning. 

 
Med gestaltning menas inom Digital bildproduktion följande: 
De uttryck och den form (tekniskt och estetiskt) en person ger ett kunskapsinnehåll för 
att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. 
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Under utbildningen Digital bildproduktion får studenterna möjlighet att arbeta med 
och utveckla professionskunskaper. Professionskunskaperna är både de generella som 
krävs oavsett gestaltningens form och innehåll samt de specifika 
professionskunskaperna som krävs för digital mediegestaltning. 

 
De generella professionskunskaperna är idéarbete, teamarbete, produktionskunskap 
och mottagarkunskap. 

 
För att idéarbete och teamarbete ska vara möjligt och för att utveckla 
mottagarkunskap, krävs kvalificerad analys och reflektion under och efter 
produktionen. 

 
Reflektionen består i en värdering av hur de generella och specifika 
professionskunskaperna blir gestaltade i produktion. Reflektionen sker i dialog med 
och med feedback från handledare som har närhet och distans till produktionen. 
Därigenom kan handledaren fungera som katalysator i osäkra, problematiska 
situationer, utmana när frågorna ska formuleras och medverka till att de gestaltande 
läroprocesserna blir synliga. 

 
De specifika professionskunskaperna ryms inom kunskapsområdet digital visuell 
teknik och form. 

 
Utbildningen lägger lika stor vikt vid teknisk som estetisk gestaltning. I alla 
medieformer gäller det att finna berättelser och uttryck för både tanke och starka 
känslor. Övningarna och produktionerna är därför inriktade på detta. 

 
Progressionen inom programmet garanteras genom att 

 
• gestaltning finns som ett grundvärde i alla kurser för att inte bryta samspelet 

mellan dem 
 

• det finns en kontinuitet och progression mellan kurserna 
 

• program- och kursansvariga har ett helhetsansvar för alla momenten i linjen 
från idé – planering – genomförande – examination – analys – utvärdering 

 
• det finns tydliga examinationskriterier som anger kraven för gestaltningens 

innehåll och form inom varje kurs, men som också anger progressionen i 
programmet 

 
Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men föreläsningar på engelska kan 
förekomma. 
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6.3. Upplägg av utbildningen 

 
 

Den första terminen innehåller profilkurser för att ge en programidentitet och för att 
skapa tekniska förutsättningar för uttryck och form i gestaltande produktioner. 
Kurserna behandlar specifika professionsgrunder inom visuell produktion, digitalfoto 
och digital grafisk design samt generella professionskunskaper. 

 
Andra terminen bygger vidare på och fördjupar studentens tekniska förutsättningar 
med rörlig bild, grafik och samspelet mellan dessa. Andra terminen avslutas med en 
produktionskurs. Här får studenten möjlighet att i fördjupa sina professionskunskaper i 
grupp med studenter från andra utbildningsprogram. Denna fördjupning sker i 
projektform och knyts till närområdet. 

 
Tredje terminen är gemensam med andra program. Studenten får arbeta med case mot 
externa företag. Studenten stor möjlighet att fortsatt fördjupa sin specifika 
professionskunskap inom ramen för gestaltningsarbeten och kurser inom berättande, 
estetik och kulturstudier. 

 
Under fjärde terminen får studenten möjlighet att ifrågasätta sin och andras 
produktioner i förhållande till omvärld och andra kunskapsområden. Denna termin 
avslutas med en gestaltande produktion som studenten gruppvis initierar, planerar och 
genomför i samråd med handledare. Kursen fokuserar på produktionens resultat i 
förhållande till gruppers utveckling. 

 
Femte terminen är fri för studenten att utforma tillsammans med handledare. Syftet är 
att fördjupa de professionskunskaper som studenten finner mest intressant inför 
kandidatarbetet. 

 
Sjätte terminen ägnas helt åt kandidatarbetet. 

 
7. Övergångsregler mellan årskurser 

 
 

Student som klarat mindre än 30 hp efter första årskursen eller mindre än 90 hp efter 
andra årskursen ska ta kontakt med programansvarig och studievägledare för 
upprättande av individuell studieplan. 

 
Behörighetskraven för enskilda kurser finns angivna i respektive kursplan. Observera 
att ovanstående övergångsregler endast gäller övergång mellan årskurser. Det kan 
innebära att studenten, trots uppflyttning, inte är behörig till vissa kurser om studenten 
inte har uppfyllt den enskilda kursens förkunskapskrav. 
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8. Kvalitetssäkring 

 
 

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas 
kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. 
Kursvärderingarna redovisas och diskuteras på avdelningens programråd, varefter 
förändringar i programmet kan bli aktuella. 

 
9. Studentmedverkan 

 
 

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, 
utbildningsprogrammets programråd samt i samband med att institution fattar beslut 
om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta 
kontaktperson för övergripande frågor om programmet. 

 
10.  Forskningsbas 

 
 

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga 
studier. Denna forskningsgrupp arbetar med fyra områden: Design för digital media, 
information och kommunikationsteknologi för utvecklingsländer (ICT for 
Development), feministisk teknovetenskap samt innovationssystem och utveckling. 
Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och 
praktiker av informations- och kommunikationsteknik inklusive medieteknik som 
verklighetsproducerande teknik och som del i dominerande samhällsförändringar. En 
stark medvetenhet om lokala kontexters betydelse har drivit forskningen mot 
utveckling även av innovationssystem. Forskare inom Teknovetenskapliga studier 
möter studenterna under senare hälften av utbildningen i föreläsningssituationer men 
även vid handledning av individuella arbeten. 

 
Gästföreläsare i form av personal och forskare från andra universitet och högskolor 
förekommer också. 

 
11.  Samverkan och arbetslivsanknytning 

 
 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Utbildningen sker i nära samarbete i 
projektform med företag i närområdet under programgemensamma produktionskurser. 
Samarbetspartners är verksamma både inom och utanför området digital visuell 
produktion. Då flertalet kurser är produktionsdrivna finns det stora möjligheter för 
studenterna att själva söka upp och arbeta mot externa företag. 
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12.  Internationalisering 

 
 

I enlighet med BTH:s internationaliseringpolicy arbetar utbildningsprogrammet för att 
förbereda studenterna för internationella samarbeten och karriärer. Forsknings- och 
undervisningsmaterial på engelska är vanligt förekommande och gästföreläsningar 
från internationella aktörer förekommer i anknytning till kursverksamhet. Under 
studentens sista år ges möjlighet att studera utomlands. Detta sker i samtal med 
programansvarig, huvudområdesföreträdare och internationella avdelningen. 
Regionalt och nationellt knutna gestaltande produktioner varvas med gestaltningar 
som riktas mot en internationell marknad under hela studietiden. 

 
13.  Jämlikhet och jämställdhet 

 
 

I enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för personal och studenter 2011–2013 
arbetar utbildningsprogrammets programansvariga tillsammans med övriga anställda 
och studenter för att hantera och förebygga alla former av diskriminering, trakasserier 
och övrig kränkande särbehandling. Den handledarkultur som är genomgående på 
programmet främjar, genom kontinuerliga personliga samtal, likabehandling av 
studenterna oberoende av bakgrund och livssituation. 

 
14.  Utdrag ur nationell och lokal examensordning 

 
 

Kandidatexamen 
 

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. 

 
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. 
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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 
kompetens. 

 
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. 

 
Högskolespecifikt för BTH 

 
För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav 
det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng 
(G2Enivå). Kandidatexamina utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och 
examensbeskrivningar som BTH har fastställt. 
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Utbildningsplan för Digital bildproduktion
(180 högskolepoäng)
Digital Visual Production
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2007-10-23.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-12-01 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2015.
Programkod: MEGDP

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alternativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med●

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasie-
examen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse
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Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

Digital bildproduktion är en treårig teknikvetenskaplig utbildning inom huvudområdet medieteknik.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1563 | Digital grafisk design | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskap och färdighet inom området digital visuell teknik och form för
att i kommande kurser självständigt kunna fördjupa sig inom området.

ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.
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ME1576 | Berättande i interaktiva medier - bild | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättelser i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1584 | Visuell estetik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck och deras ursprung för att kunna argumentera
för sina val i gestaltande processer.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.

Dnr: BTH-4.1.2-xxxx-2016

Page 4

171

BILAGA 5

jwe
Highlight

jwe
Highlight

jwe
Highlight



Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1563, Digital grafisk design, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 2

Obligatorisk : ME1576, Berättande i interaktiva medier - bild, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1584, Visuell estetik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna ska studenten klara av minst 45 högskolepoäng under ett läsår. Om den studerande inte uppnår dessa
rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin studiesituation.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner. Disputerade lärare medverkar i
kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed balansera vetenskaplighet och
professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.
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13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●
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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.

Högskolespecifikt för BTH

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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Utbildningsplan för Digital bildproduktion
(180 högskolepoäng)
Digital Visual Production
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2007-10-23.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-30 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2016.
Programkod: MEGDP

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alternativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urvl. Detta går till på föjande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering.●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med

intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola●

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse
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Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

Digital bildproduktion är en treårig teknikvetenskaplig utbildning inom huvudområdet medieteknik.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1568 | Grunder i digital bildproduktion | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om visuellt berättande, dess historia och nutid och göra kopplingar mellan
analoga och digitala uttryck.

ME1576 | Berättande i interaktiva medier - bild | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättelser i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.
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ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1584 | Visuell estetik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck och deras ursprung för att kunna argumentera
för sina val i gestaltande processer.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.
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Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1568, Grunder i digital bildproduktion, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : ME1576, Berättande i interaktiva medier - bild, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1584, Visuell estetik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna ska studenten klara av minst 45 högskolepoäng under ett läsår. Om den studerande inte uppnår dessa
rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin studiesituation.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner. Disputerade lärare medverkar i
kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed balansera vetenskaplighet och
professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.
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13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●
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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.

Högskolespecifikt för BTH

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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1  

 
 

 
 
 
 
 

Utbildningsplan för Digital Ljudproduktion 
(180 högskolepoäng) 

 
Digital Audio Production 
(180 ECTS credits) 

 
1. Beslut 

Dnr: BTH‐4.1.2‐xxxx‐2016 

 

 
Utbildningsprogrammet har inrättats av Högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska 
Högskola 2004-10-11. 

 
Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-06-17 
och är senast reviderad 2016-xx-xx. 

 
Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2014. 

Programkod: MEGDL 

2. Förkunskapskrav 
 
 

Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej) 
eller 
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej) 

 
3. Urval 

 
Betygsbaserade grupper 

•  BI Sökande med 
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan 
- betyg från gymnasieexamen 
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i 

kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger 
grundläggande behörighet 

- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av 
gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning 

- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering - betyg 
från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg 
från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet 

• BIex Sökande med 
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- gymnasieexamen utan komplettering 
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i 

kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger 
grundläggande behörighet 

• BII Sökande med 
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial 

vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan 
av den som inte är elev där 

- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka 
grundläggande behörighet 

• BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från 
folkhögskola 

 
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i 
betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i 
förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med 
en tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och 
den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasie-examen ingår inte i beräkningen av 
platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex. 

 
Högskoleprovsbaserade grupper 

 

HP Högskoleprov 
 

Övriga sökande 
 

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara 
antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. 

 

 
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. 

 
 

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga. 

 
4. Examen 

 
 

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå: 
Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Medieteknik 

 
Engelsk översättning av examen: 
Degree of Bachelor of Science 
Main field of study: Media Technology 
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5. Mål 

 

 
Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten uppfylla 
nedanstående mål, vilka utgör en konkretisering av de nationella examensmålen som 
återfinns i avsnitt 14. 

 
5.1. Kunskap och förståelse 

 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad 

om aktuella forskningsfrågor och visa fördjupad kunskap inom någon del av 
digital ljudproduktion och medieteknik 

• kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskapliga områden som 
problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter 

• visa kunskap om professionella roller som producent inom medieteknik vad 
gäller idé- och temaarbete, mottagarperspektiv samt inom kunskapsområdet 
digital ljudproduktion 

 
5.2. Färdighet och förmåga 

 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka, använda 
och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga i 
digital ljudproduktion som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala 
medieproduktioner 

• visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom 
området digital ljudproduktion och inom ramen för medietekniska 
produktioner kunna ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett 
kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett 
intresse hos en tänkt mottagare 

• visa kunskap om att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en 
arbetsgrupp och därigenom skapa en produktiv samverkan 

 
5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och 
mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter. 

• kunna kritiskt reflektera över och kommunicera kring egna och andras förslag, 
problemformuleringar och lösningar i skriftlig och muntlig form samt i 
medieproduktioner. 
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• kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- 
och professionsområden för att analysera, bedöma och hantera teknik- och 
gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade 
gestaltningar. 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper, att fortlöpande 
utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digital 
ljudproduktion och digitala medieproduktioner. 

 
6. Innehåll 

 
 

Digital Ljudproduktion är en treårig teknikvetenskaplig utbildning. 
 

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 
 

Kurserna på programmet läses enligt nedanstående rekommenderade studieordning. 
Förkunskapskraven för programmets kurser finns angivna i respektive kursplan. 

 
ME1490 Introduktion till digital ljudproduktion, 7,5 hp, Medieteknik, G1N Kursen är 
en introduktionskurs till programmet Digital ljudproduktion och huvudområdet 
medieteknik. Studenten introduceras till kunskap som är central för en digital 
ljudproducent som arbetar i kreativa team. Detta tillsammans med en introduktion till 
huvudområdets arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt syftar till att förbereda 
studenten för fortsatta studier inom programmet. 

 
ME1495 Ljuddramaturgi, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Kursen bygger vidare på ME1490 Introduktion till digital ljudproduktion. Studenten 
kunskaper i ljudberättande och dramaturgi genom gestaltning. 

 
ME1496 Ljudteknik, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten orienterar sig i de centrala teknikerna och begreppen inom områdena 
mixningsteknik, mikrofonteknik och flerkanalsljud och därmed förbereder kursen för 
fortsatta studier inom programmet. 

 
ME1497 Ljuddesignteori, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten skaffar sig teoretiska kunskaper i ljuddesign och analys av ljuddesign som 
ger en grund för mer avancerade och tillämpade kurser. 

 
ME1498 Modulär ljuddesign, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten skaffar sig förståelse för modulär ljuddesign, där ljudsyntes och modulär 
ljudhantering tillsammans med fysiska gränssnitt utgör en stor del av kursinnehållet. 
Kursen ges till största delen i projektform där studenterna i grupp tillämpar kursens 
innehåll med fokus på interaktiv ljudgestaltning. 

 
ET1492 Akustik för ljud- och musikproduktion, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Den studerande ska erhålla en introduktion till grundläggande akustik. Studenten 
erhåller även kunskaper om ljudets egenskaper och en överblick av praktisk 
rumsakustik. 
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ME1499 Interaktiv ljuddesign, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Kursen är en introduktionskurs i ljuddesign och programmering för interaktiva digitala 
miljöer. Studenten skaffar sig grundläggande färdigheter i interaktiv ljuddesign och 
färdigheter i hanterandet av en ljudmotor. 

 
ME1480 Produktion i digitala medier 1, 7.5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten kombinerar sina grundläggande färdigheter i generella och specifika 
professionskunskaper i team genom produktion i digitala medier. 

 
ME1560, Interaktion och konceptutveckling för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
I kursen presenteras och diskuteras begreppet interaktion och hur interaktion 
definieras och förstås inom olika relevanta fält för medieteknik. I kursen presenteras 
begreppen ansvarsfull design och situerad kunskap i förening med konceptutveckling. 
Begreppen kombineras med etnografiska metoder för att utforska en specifik plats 
med specifika mottagare och deltagare. 

 
ME1501 Tillämpad ljuddesign, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen bygger vidare på ME1497 Ljuddesignteori. Studenter förvärvar fördjupade 
kunskaper i ljuddesign och tillämpning av mer avancerade tekniker för ljudproduktion. 

 
ME1555, Fördjupning i berättande, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen innehåller fördjupad analys och produktion av narrativ för digitala medier. 
Olika medieuttrycks styrkor och svagheter samt fördjupade undersökningar av olika 
beståndsdelars betydelse för en berättelse. 
Syftet är en fördjupad förståelse för olika berättargrepp samt möjligheter till 
experiment genom att blanda former, beståndsdelar och berättartekniker. 

 
ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare 
kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten väljer ett av flera problem och 
utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen samt lägger till en egen 
undersökning och därmed gör en fördjupad produktion. 

 
ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, Medieteknik, 30 hp, grundnivå, G2F 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom 
kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som 
grund för gestaltande undersökningar. 

 
ME1562, Kandidatarbete för medieteknik, 30 hp, Medieteknik, grundnivå, G2E Kursen 
behandlar områden och ämnen som är centrala för produktioner inom digitala medier 
inom huvudområdet. Kursen innehåller också en forskningsinriktad förprodukt- ion, en 
undersökande gestaltningsprocess och – produktion samt en publik presentation för 
olika målgrupper. 

 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 

 
6.2. Lärande och utbildning 

 
 

Programmet är en gestaltande professionsutbildning som förenar digital teknik med 
det skapande och dramatiska fältet inom digitala medier. 
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För Digital ljudproduktion spelar begreppet gestaltning genom produktion i team en 
avgörande roll. Studenterna lär sig genom att gestalta, för att kunna ge form och 
uttryck åt egna idéer och känslor, och söka tekniska lösningar som förstärker det 
teamet vill uttrycka. I produktionerna kommer studenterna att arbeta tillsammans med 
studenter från programmet Webbutveckling, vilka har kunskaper i digital infrastruktur, 
Digital bildproduktion, vilka har kunskaper i digital visuell teknik och form, och 
programmet Digitala spel, vilka har kunskaper i spelteknik och speldesign. 

 
Dessa produktioner skapar också den lust och spänning som är viktig för en 
professionsutbildning. 

 
Med gestaltning menas inom Digital ljudproduktion följande: 
De uttryck och den form (tekniskt och estetiskt) en person ger ett kunskapsinnehåll för 
att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. 

 
Under utbildningen Digital ljudproduktion får studenterna möjlighet att arbeta med 
och utveckla professionskunskaper. Professionskunskaperna är både de generella som 
krävs oavsett gestaltningens form och innehåll och de specifika 
professionskunskaperna som krävs för digital mediegestaltning. 

 
De generella professionskunskaperna är idéarbete, teamarbete, produktionskunskap 
och mottagarkunskap. 

 
För att idéarbete och teamarbete ska vara möjligt och för att utveckla 
mottagarkunskap, krävs kvalificerad analys och reflektion under och efter 
produktionen. 

 
Reflektionen består i en värdering av hur de generella och specifika 
professionskunskaperna blir gestaltade i produktion. Reflektionen sker i dialog med 
och med feedback från handledare som har närhet och distans till produktionen. 
Därigenom kan handledaren fungera som katalysator i osäkra, problematiska 
situationer, utmana när frågorna ska formuleras och medverka till att de gestaltande 
läroprocesserna blir synliga. 
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De specifika professionskunskaperna ryms inom kunskapsområdet digital visuell 
teknik och form. 

 
Utbildningen lägger lika stor vikt vid teknisk som estetisk gestaltning. I alla 
medieformer gäller det att finna berättelser och uttryck för både tanke och starka 
känslor. Övningarna och produktionerna är därför inriktade på detta. 

 
Progressionen inom programmet garanteras genom att 

 
• gestaltning finns som ett grundvärde i alla kurser för att inte bryta samspelet 

mellan dem 
 

• det finns en kontinuitet och progression mellan kurserna 
 

• program- och kursansvariga har ett helhetsansvar för alla momenten i linjen 
från idé – planering – genomförande – examination – analys – utvärdering 

 
• det finns tydliga examinationskriterier som anger kraven för gestaltningens 

innehåll och form inom varje kurs, men som också anger progressionen i 
programmet 

 
Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men föreläsningar på engelska kan 
förekomma. 

 
6.3. Upplägg av utbildningen 

 
 

Den första terminen innehåller profilkurser för att ge en programidentitet och för att 
skapa tekniska förutsättningar för uttryck och form i gestaltande produktioner. 
Kurserna behandlar specifika professionsgrunder inom audiell produktion, digital 
ljudinspelning och ljudredigering samt generella professionskunskaper. 

 
Andra terminen bygger vidare på och fördjupar studentens tekniska förutsättningar 
med samspelet mellan ljud, bild och interaktion. Andra terminen avslutas med en 
produktionskurs. Här får studenten möjlighet att i tillämpa och fördjupa sina 
professionskunskaper i grupp med studenter från andra utbildningsprogram. Detta sker 
i projektform och knyts till närområdet. 

 
Tredje terminen är gemensam med andra program. Studenten får arbeta med case mot 
externa företag. Studenten stor möjlighet att fortsatt fördjupa sin specifika 
professionskunskap inom ramen för gestaltningsarbeten och kurser inom berättande, 
estetik och kulturstudier. 

 
Under fjärde terminen får studenten möjlighet att ifrågasätta sin och andras 
produktioner i förhållande till omvärld och andra kunskapsområden. Denna termin 
avslutas med en gestaltande produktion som studenten gruppvis initierar, planerar och 
genomför i samråd med handledare. Kursen fokuserar på produktionens resultat i 
förhållande till gruppers utveckling. 
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Femte terminen är fri för studenten att utforma tillsammans med handledare. Syftet är 
att fördjupa de professionskunskaper som studenten finner mest intressant inför 
kandidatarbetet. 

 
Sjätte terminen ägnas helt åt kandidatarbetet. 

 
7. Övergångsregler mellan årskurser 

 
 

Student som klarat mindre än 30 hp efter första årskursen eller mindre än 90 hp efter 
andra årskursen ska ta kontakt med programansvarig och studievägledare för 
upprättande av individuell studieplan. 

 
Behörighetskraven för enskilda kurser finns angivna i respektive kursplan. Observera 
att ovanstående övergångsregler endast gäller övergång mellan årskurser. Det kan 
innebära att studenten, trots uppflyttning, inte är behörig till vissa kurser om studenten 
inte har uppfyllt den enskilda kursens förkunskapskrav. 

 
8. Kvalitetssäkring 

 
 

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas 
kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. 
Kursvärderingarna redovisas och diskuteras på avdelningens programråd, varefter 
förändringar i programmet kan bli aktuella. 

 
9. Studentmedverkan 

 
 

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, 
utbildningsprogrammets programråd samt i samband med att institution fattar beslut 
om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta 
kontaktperson för övergripande frågor om programmet. 

 
10.  Forskningsbas 

 
 

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga 
studier. Denna forskningsgrupp arbetar med fyra områden: Design för digital media, 
information och kommunikationsteknologi för utvecklingsländer (ICT for 
Development), feministisk teknovetenskap samt innovationssystem och utveckling. 
Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och 
praktiker av informations- och kommunikationsteknik inklusive medieteknik som 
verklighetsproducerande teknik och som del i dominerande samhällsförändringar. En 
stark medvetenhet om lokala kontexters betydelse har drivit forskningen mot 
utveckling även av innovationssystem. Forskare inom Teknovetenskapliga studier 
möter studenterna under senare hälften av utbildningen i föreläsningssituationer men 
även vid handledning av individuella arbeten. 

 
Gästföreläsare i form av personal och forskare från andra universitet och högskolor 
förekommer också. 

191

BILAGA 5



9 

Dnr: BTH‐4.1.2‐xxxx‐2016  

 

 
 
 
11.  Samverkan och arbetslivsanknytning 

 
 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Utbildningen sker i nära samarbete i 
projektform med företag i närområdet under programgemensamma produktionskurser. 
Samarbetspartners är verksamma både inom och utanför området digital visuell 
produktion. Då flertalet kurser är produktionsdrivna finns det stora möjligheter för 
studenterna att själva söka upp och arbeta mot externa företag. 

 
12.  Internationalisering 

 
 

I enlighet med BTH:s internationaliseringpolicy arbetar utbildningsprogrammet för att 
förbereda studenterna för internationella samarbeten och karriärer. Forsknings- och 
undervisningsmaterial på engelska är vanligt förekommande och gästföreläsningar 
från internationella aktörer förekommer i anknytning till kursverksamhet. Under 
studentens sista år ges möjlighet att studera utomlands. Detta sker i samtal med 
programansvarig, huvudområdesföreträdare och internationella kontoret. Regionalt 
och nationellt knutna gestaltande produktioner varvas med gestaltningar som riktas 
mot en internationell marknad under hela studietiden. 

 
13.  Jämlikhet och jämställdhet 

 
 

I enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för studenter 2014 skall BTH: 
 

•  Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika 
bakgrund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

 

•  Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 
 

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. 
 

 
 
14.  Utdrag ur nationell och lokal examensordning 

 
 

Kandidatexamen 
 

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. 
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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 
kompetens. 

 
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. 
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Högskolespecifikt för BTH 
 

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav 
det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng 
(G2Enivå). Kandidatexamina utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och 
examensbeskrivningar som BTH har fastställt. 
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Utbildningsplan för Digital ljudproduktion
(180 högskolepoäng)
Digital Audio Production
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2004-10-11.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-12-01 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2015.
Programkod: MEGDL

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alteranativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasie-
examen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:
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visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

Digital ljudproduktion är en treårig teknikvetenskaplig utbildning inom huvudområdet medieteknik.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1566 | Ljudberättande och ljuddesign | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i ljudberättande och ljuddesign. Kursen
syftar även till att studenten ska vidareutveckla undersökning som metod för sitt lärande inom ljuddesignteorier och tillämpningar
av dessa.

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.
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ME1577 | Berättande i interaktiva medier - ljud | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättelser i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1583 | Tillämpad ljuddesign | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten studerar begrepp och tekniker inom tillämpad ljuddesign. Detta för att öka förståelsen om
ljuddesignens roll i en medieteknisk gestaltning.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.
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Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1566, Ljudberättande och ljuddesign, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 2

Obligatorisk : ME1577, Berättande i interaktiva medier - ljud, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1583, Tillämpad ljuddesign, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna ska studenten klara av minst 45 högskolepoäng under ett läsår. Om den studerande inte uppnår dessa
rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin studiesituation.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner.
Disputerade lärare medverkar i kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed
balansera vetenskaplighet och professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.
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13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●

Dnr: BTH-4.1.2-0652-2015

Page 7

201

BILAGA 5



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.

Högskolespecifikt för BTH

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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Utbildningsplan för Digital ljudproduktion
(180 högskolepoäng)
Digital Audio Production
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2004-10-11.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-30 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2016.
Programkod: MEGDL

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alternativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering.●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med

intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola●

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse
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Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

Digital ljudproduktion är en treårig teknikvetenskaplig utbildning inom huvudområdet medieteknik.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1569 | Grunder i digital ljudproduktion | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för ljud ur olika tillämpningsperspektiv: ljudberättande, ljudteknik och
ljuddesignteorier.

ME1577 | Berättande i interaktiva medier - ljud | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättelser i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.
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ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1583 | Tillämpad ljuddesign | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten studerar begrepp och tekniker inom tillämpad ljuddesign. Detta för att öka förståelsen om
ljuddesignens roll i en medieteknisk gestaltning.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.
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Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1569, Grunder i digital ljudproduktion, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : ME1577, Berättande i interaktiva medier - ljud, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1583, Tillämpad ljuddesign, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna ska studenten klara av minst 45 högskolepoäng under ett läsår. Om den studerande inte uppnår dessa
rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin studiesituation.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner.
Disputerade lärare medverkar i kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed
balansera vetenskaplighet och professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.
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13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●
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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.

Högskolespecifikt för BTH

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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BTH‐4.1.2‐xxxx‐2016 

1 

 

 

 

 
 
 

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) 

Digital games (180 ECTS credits) 

1. Beslut 
 
 

Utbildningsprogrammet har inrättats av Högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska 
Högskola 2003-11-03. 

 
Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-06-17 
och är senast reviderad 2016-xx-xx. 

 
Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2014. 

Programkod: MEGDS 

2. Förkunskapskrav 
 
 

Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej) 
eller 
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej) 

 
3. Urval 

 

 
Betygsbaserade grupper 

 
BI Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om 
minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning samt 
sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp I) 

 
BII Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från 
gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i 
gymnasieskolan av den som inte är elev där samt sökande med betyg från 
utländsk/internationell utbildning (grupp II) 

BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola (Folkhögskolegrupp) 

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. 
Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. 
Denna tredjedel ska tillföras grupp I. 
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Högskoleprovsbaserade grupper 
 

HP Högskoleprov 
 

Övriga sökande 
 

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara 
antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. 

 
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. 

 
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga. 

 
4. Examen 

 
 

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå: 
Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Medieteknik 

 
Engelsk översättning av examen: 
Degree of Bachelor of Science 
Main field of study: Media Technology 

 
5. Mål 

 
5.1. Kunskap och förståelse 

 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad 
om aktuella forskningsfrågor och visa en fördjupad kunskap inom någon del av 
digitala spel och medieteknik 

 
• kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskapliga områden som 

problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter 
 

• visa kunskap om professionella roller som producent inom medieteknik vad 
gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv samt inom kunskapsområdet 
digitala spel 
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5.2. Färdighet och förmåga 
 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• individuellt och i team söka kunna, samla, värdera, och kritiskt tolka, använda 
och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga i 
digitala spel som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala 
medieproduktioner 

 
• visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom 

området digitala spel och inom ramen för medietekniska produktioner kunna 
ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så 
starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare 

 
• visa kunskap om att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en 

arbetsgrupp och därigenom skapa en produktiv samverkan 
 

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och 
mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter 

 
• kunna kritiskt reflektera över och kommunicera kring egna och andras förslag, 

problemformuleringar och lösningar i skriftlig och muntlig form samt i 
medieproduktioner 

 
• kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- 

och professionsområden för att analysera, bedöma och hantera teknik- och 
gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade 
gestaltningar 

 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper, att fortlöpande 

utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala spel 
och digitala medieproduktioner 
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6. Innehåll 
 
 

Digitala Spel är en treårig teknikvetenskaplig utbildning. 
 

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 
 

Kurserna på programmet läses enligt nedanstående rekommenderade studieordning. 
Förkunskapskraven för programmets kurser finns angivna i respektive kursplan. 

 
Obligatoriska kurser 

 
ME1491, Introduktion till digitala spel, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten ges en introduktion till de färdigheter som är centrala för en digital 
spelproducent som arbetar i kreativa team tillsammans med en introduktion till 
huvudområdets arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt. 

 
ME1487, Introduktion till design och grafik, 7,5 hp, Medieteknik, G1N Studenten 
skaffar sig en grundläggande förståelse för design och grafik i spelproduktioner 
och även en förståelse av samspelet mellan dessa. Studenten ges även en 
förståelse för sin och andras möjliga roller inom produktion digitala spel. 

 
ME1504, Spelutveckling i 2D, 15 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten skaffar sig en förmåga att strukturera problem i spelutveckling och att 
använda objektorienterade programspråk för att bearbeta problemen. Dessa färdigheter 
ligger sedan till grund för fördjupningskurser inom spelutveckling och för 
tillämpningar i andra kurser i utbildningen 

 
ME1514, Spelgrafik i 3D, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten skaffar sig en förståelse för 3D-grafik och en förmåga att använda 3D- 
grafik vid skapandet av spel och applikationer. Detta är en viktig förutsättning för att 
studenten ska kunna förstå hur valet av 3D-grafik påverkar utvecklingen av spel och 
applikationer. 

 
ME1515, Tillämpad spelgrafik i 3D, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten skaffar sig en djupare förståelse för 3D-grafik samt hur avancerad 3D- 
grafik kan användas vid skapandet av spel och applikationer. Detta är till för att 
studenten ska förstå hur tekniska begränsningar påverkar estetiken hos, och 
utvecklingen av, spel och applikationer. 

 
ME1516, Spelutveckling i 3D, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten skaffar sig grundläggande kunskaper inom tekniker för spelutveckling i 3D. 
Detta är en viktig utgångspunkt för studentens helhetsförståelse kring utvecklingen av 
spel och applikationer i 3D samt en förutsättning för studentens förmåga att 
kommunicera tekniker och val inom spelutveckling i 3D med innehållsskapare från 
andra profilområden inom medieteknik. 
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ME1480, Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, Medieteknik, G1N 
Studenten kombinerar sina grundläggande färdigheter i generella och specifika 
professionskunskaper i team genom produktion i digitala medier. 

 
ME1560, Interaktion och konceptutveckling för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
I kursen presenteras och diskuteras begreppet interaktion och hur interaktion 
definieras och förstås inom olika relevanta fält för medieteknik. I kursen presenteras 
begreppen ansvarsfull design och situerad kunskap i förening med konceptutveckling. 
Begreppen kombineras med etnografiska metoder för att utforska en specifik plats 
med specifika mottagare och deltagare. 

 
ME1567 Visuell estetik, 15hp, Medieteknik, G1F 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck 
och deras ursprung för att kunna argumentera för sina val i gestaltande processer. 

 
ME1555, Fördjupning i berättande, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen innehåller fördjupad analys och produktion av narrativ för digitala medier. 
Olika medieuttrycks styrkor och svagheter samt fördjupade undersökningar av olika 
beståndsdelars betydelse för en berättelse. 
Syftet är en fördjupad förståelse för olika berättargrepp samt möjligheter till 
experiment genom att blanda former, beståndsdelar och berättartekniker. 

 
ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare 
kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten väljer ett av flera problem och 
utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen samt lägger till en egen 
undersökning och därmed gör en fördjupad produktion. 

 
 

ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, Medieteknik, 30 hp, grundnivå, G2F 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom 
kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som 
grund för gestaltande undersökningar. 
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ME1562, Kandidatarbete för medieteknik, 30 hp, Medieteknik, grundnivå, G2E Kursen 
behandlar områden och ämnen som är centrala för produktioner inom digitala medier 
inom huvudområdet. Kursen innehåller också en forskningsinriktad förprodukt- ion, en 
undersökande gestaltningsprocess och – produktion samt en publik presentation för 
olika målgrupper. 

 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 

 
6.2. Lärande och utbildning 

 
 

Programmet är en gestaltande professionsutbildning som förenar digital teknik med 
det skapande och dramatiska fältet inom digitala medier. 

 
För Digitala Spel spelar begreppet gestaltning genom produktion i team en avgörande 
roll. Studenterna lär sig genom att gestalta, för att kunna ge form och uttryck åt egna 
idéer och känslor, och söka tekniska lösningar som förstärker det teamet vill uttrycka. 
I produktionerna kommer studenterna att arbeta tillsammans med studenter från 
programmet Webbutveckling, vilka har kunskaper i digital infrastruktur, Digital 
bildproduktion, vilka har kunskaper i digital visuell teknik och form, och programmet 
Digital ljudproduktion, vilka har kunskaper i digital auditiv teknik och form 

 
Dessa produktioner skapar också den lust och spänning som är viktig för en 
professionsutbildning. 

 
Med gestaltning menas inom Digitala Spel följande: 

 
De uttryck och den form (tekniskt och estetiskt) en person ger ett kunskapsinnehåll för 
att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. 

 
Under utbildningen Digitala Spel får studenterna möjlighet att arbeta med och 
utveckla professionskunskaper. Professionskunskaperna är både de generella som 
krävs oavsett gestaltningens form och innehåll och de specifika 
professionskunskaperna som krävs för digital mediegestaltning. 

 
De generella professionskunskaperna är idéarbete, teamarbete, produktionskunskap 
och mottagarkunskap. 

 
För att idéarbete och teamarbete ska vara möjligt och för att utveckla 
mottagarkunskap, krävs kvalificerad analys och reflektion under och efter 
produktionen. 
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Reflektionen består i en värdering av hur de generella och specifika 
professionskunskaperna blir gestaltade i produktion. Reflektionen sker i dialog med 
och med feedback från handledare som har närhet och distans till produktionen. 
Därigenom kan handledaren fungera som katalysator i osäkra, problematiska 
situationer, utmana när frågorna ska formuleras och medverka till att de gestaltande 
läroprocesserna blir synliga. 

De specifika professionskunskaperna ryms inom kunskapsområdet digitala spel. 

Utbildningen lägger lika stor vikt vid teknisk som estetisk gestaltning. I alla 
medieformer gäller det att finna berättelser och uttryck för både tanke och starka 
känslor. Övningarna och produktionerna är därför inriktade på detta. 

Progressionen inom programmet garanteras genom att 

• gestaltning finns som ett grundvärde i alla kurser för att inte bryta samspelet 
mellan dem 

 
• det finns en kontinuitet och progression mellan kurserna 

 
• program- och kursansvariga har ett helhetsansvar för alla momenten i linjen 

från idé – planering – genomförande – examination – analys – utvärdering 
 

• det finns tydliga examinationskriterier som anger kraven för gestaltningens 
innehåll och form inom varje kurs, men som också anger progressionen i 
programmet 

 
Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men föreläsningar på engelska kan 
förekomma. 

 
6.3. Upplägg av utbildningen 

 
 

Den första terminen innehåller profilkurser för att ge en programidentitet och för att 
skapa tekniska förutsättningar för uttryck och form i gestaltande produktioner. 
Kurserna behandlar specifika professionsgrunder inom speldesign, digitalt 
spelskapande och generella professionskunskaper. 

 
Andra terminen bygger vidare på och fördjupar studentens tekniska förutsättningar 
med samspelet mellan grafik, teknik och interaktion. Andra terminen avslutas med en 
produktionskurs. Här får studenten möjlighet att i tillämpa och fördjupa sina 
professionskunskaper i grupp med studenter från andra utbildningsprogram. Detta sker 
i projektform och knyts till närområdet. 
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Tredje terminen är gemensam med andra program. Studenten får arbeta med case mot 
externa företag. Studenten stor möjlighet att fortsatt fördjupa sin specifika 
professionskunskap inom ramen för gestaltningsarbeten och kurser inom berättande, 
estetik och kulturstudier. 

 
Under fjärde terminen får studenten möjlighet att ifrågasätta sin och andras 
produktioner i förhållande till omvärld och andra kunskapsområden. Denna termin 
avslutas med en gestaltande produktion som studenten gruppvis initierar, planerar och 
genomför i samråd med handledare. Kursen fokuserar på produktionens resultat i 
förhållande till gruppers utveckling. 

 
Femte terminen är fri för studenten att utforma tillsammans med handledare. Syftet är 
att fördjupa de professionskunskaper som studenten finner mest intressant inför 
kandidatarbetet. 

 
Sjätte terminen ägnas helt åt kandidatarbetet. 

 
7. Övergångsregler mellan årskurser 

 
 

Student som klarat mindre än 30 hp efter första årskursen eller mindre än 90 hp efter 
andra årskursen ska ta kontakt med programansvarig och studievägledare för 
upprättande av individuell studieplan. 

 
Behörighetskraven för enskilda kurser finns angivna i respektive kursplan. Observera 
att ovanstående övergångsregler endast gäller övergång mellan årskurser. Det kan 
innebära att studenten, trots uppflyttning, inte är behörig till vissa kurser om studenten 
inte har uppfyllt den enskilda kursens förkunskapskrav. 

 
8. Kvalitetssäkring 

 
 

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas 
kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. 
Kursvärderingarna redovisas och diskuteras på avdelningens programråd, varefter 
förändringar i programmet kan bli aktuella. 

 
9. Studentmedverkan 

 
 

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsprogrammets 
programråd samt i samband med att institution fattar beslut om kursplaner. För 
programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta kontaktperson för 
övergripande frågor om programmet. 
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10.  Forskningsbas 
 
 

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga 
studier. Denna forskningsgrupp arbetar med fyra områden: Design för digital media, 
information och kommunikationsteknologi för utvecklingsländer (ICT for 
Development), feministisk teknovetenskap samt innovationssystem och utveckling. 
Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och 
praktiker av informations- och kommunikationsteknik inklusive medieteknik som 
verklighetsproducerande teknik och som del i dominerande samhällsförändringar. En 
stark medvetenhet om lokala kontexters betydelse har drivit forskningen mot 
utveckling även av innovationssystem. Forskare inom Teknovetenskapliga studier 
möter studenterna under senare hälften av utbildningen i föreläsningssituationer men 
även vid handledning av individuella arbeten. 

 
Gästföreläsare i form av personal och forskare från andra universitet och högskolor 
förekommer också. 

 
11.  Samverkan och arbetslivsanknytning 

 
 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Utbildningen sker i nära samarbete i 
projektform med företag i närområdet under programgemensamma produktionskurser. 
Samarbetspartners är verksamma både inom och utanför området digital visuell 
produktion. Då flertalet kurser är produktionsdrivna finns det stora möjligheter för 
studenterna att själva söka upp och arbeta mot externa företag. 

 
12.  Internationalisering 

 
 

I enlighet med BTH:s internationaliseringpolicy arbetar utbildningsprogrammet för att 
förbereda studenterna för internationella samarbeten och karriärer. Forsknings- och 
undervisningsmaterial på engelska är vanligt förekommande och gästföreläsningar 
från internationella aktörer förekommer i anknytning till kursverksamhet. Under 
studentens sista år ges möjlighet att studera utomlands. Detta sker i samtal med 
programansvarig, huvudområdesföreträdare och internationella kontoret. Regionalt 
och nationellt knutna gestaltande produktioner varvas med gestaltningar som riktas 
mot en internationell marknad under hela studietiden. 
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13.  Jämlikhet och jämställdhet 
 
 

I enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för studenter 2014 skall BTH: 
 

•  Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika 
bakgrund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

 

•  Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 
 

•  Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. 
 

14.  Utdrag ur nationell och lokal examensordning 
 
 

Kandidatexamen 
 

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. 

 
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, 
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– 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 
kompetens. 

 
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. 

 
Högskolespecifikt för BTH 

 
För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav 
det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng 
(G2Enivå). Kandidatexamina utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och 
examensbeskrivningar som BTH har fastställt. 
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Utbildningsplan för Digitala spel
(180 högskolepoäng)
Digital Games
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-12-01 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2015.
Programkod: MEGDS

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alternativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse
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Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

Digitala spel är en treårig teknikvetenskaplig utbildning inom huvudområdet medieteknik.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1565 | Gestaltande programmering | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom programmering samt skaffa sig insikt om
programmeringens roll i medieteknisk gestaltning.

ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.
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ME1578 | Berättande i interaktiva medier - spel | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättande i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1584 | Visuell estetik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck och deras ursprung för att kunna argumentera
för sina val i gestaltande processer.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.
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Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1565, Gestaltande programmering, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 2

Obligatorisk : ME1578, Berättande i interaktiva medier - spel, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1584, Visuell estetik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna ska studenten klara av minst 45 högskolepoäng under ett läsår. Om den studerande inte uppnår dessa
rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin studiesituation.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner.
Disputerade lärare medverkar i kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed
balansera vetenskaplighet och professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.
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13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●

Dnr: BTH-4.1.2-xxxx-2016

Page 7

228

BILAGA 5



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.

Högskolespecifikt för BTH

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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Utbildningsplan för Digitala spel
(180 högskolepoäng)
Digital Games
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-30 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2016.
Programkod: MEGDS

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alternativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering.●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med

intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola●

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse
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Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

Digitala spel är en treårig teknikvetenskaplig utbildning inom huvudområdet medieteknik.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1570 | Grunder i digitala spel | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Studenten ska skaffa sig kunskaper om spel som form och uttryck och pröva olika materiella och rumsliga former, som till exempel
brädspel. Därigenom ska studenten skaffa sig förståelse för hur spelmekaniker fungerar och utveckla en vidgad syn av spelfältet.

ME1578 | Berättande i interaktiva medier - spel | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättande i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.
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ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1584 | Visuell estetik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att bredda förståelsen för visuella uttryck och deras ursprung för att kunna argumentera
för sina val i gestaltande processer.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.
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Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1570, Grunder i digitala spel, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : ME1578, Berättande i interaktiva medier - spel, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1584, Visuell estetik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier
på de senare terminerna ska studenten klara av minst 45 högskolepoäng under ett läsår. Om den studerande inte uppnår dessa
rekommendationer ska studenten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin studiesituation.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner.
Disputerade lärare medverkar i kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed
balansera vetenskaplighet och professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.
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13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●
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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.

Högskolespecifikt för BTH

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik 
(180 högskolepoäng) 

Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
(180 ECTS credits) 

1. Beslut 

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska 
Högskola 2002-10-07. 

Utbildningsplanen är fastställd av utbildningsnämnden 2013-10-24 och är senast 
reviderat av vicerektor och dekanerna gemensamt 2016-xx-xx.  

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2014. 

Programkod: MTGMI. 
 

2. Förkunskapskrav 

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för 
högskolestudier: Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B samt Kemi A eller 
områdesbehörighet A8: Matematik 3c, Fysik 2 samt Kemi 1. 
 

3. Urval 

Betygsbaserade grupper 

BI Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om 
minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning samt 
sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp I) 

BII Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från 
gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i 
gymnasieskolan av den som inte är elev där samt sökande med betyg från 
utländsk/internationell utbildning (grupp II)  

BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola (Folkhögskolegrupp) 
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Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. 
Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. 
Denna tredjedel ska tillföras grupp I.  

Högskoleprovsbaserade grupper 

HP Högskoleprov 

Övriga sökande 

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara 
antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. 

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. 

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga. 
 

4. Examen 

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå: 

Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik 
 

Engelsk översättning av examen: 

Degree Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis 
on Product Development 
 

5. Mål 

Utöver de nationella målen enligt kap14 skall för utbildningen även gälla följande 
lokala mål: 

5.1. Kunskap och förståelse 
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna: 

• visa en bred teknisk bas för att kunna anta en yrkesverksam roll inom flera 
olika tekniska områden.  

• visa förståelse för hur kärnämnena används i yrkeslivet. 
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• visa en inblick i teknikämnens veteskapliga grund. 
• visa förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande 

samhället. 
 

5.2. Färdighet och förmåga 
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna: 

• visa färdigheter och förmågor inom det maskintekniska området genom att 
kunna utföra tekniska beräkningar. 

• visa färdigheter och förmågor i det maskintekniska området genom att kunna 
ta till vara vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på 
maskintekniska system. 

• visa färdigheter och förmågor i det maskintekniska området genom att kunna 
analysera och utvärdera olika tekniska lösningar. 

 

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter genomförd utbildning ska studenten kunna: 

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter inom det maskintekniska området. 

• visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och 
ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. 

 

6. Innehåll 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att studenten först skall 
tillägna sig en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska kunskaper och 
sedan inrikta sig mot innovativ produktutveckling. 

Som färdig ingenjör har studenten nytta av breda baskunskaper vilket ger möjlighet att 
arbeta inom olika segment av näringslivet. En kompletterande specialisering med 
större djup inom ett begränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer 
utmanande arbetsuppgifter.  
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6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 

Obligatoriska kurser båda inriktningar 

Matematik 

MA1450, Matematik grundkurs, 4 hp, matematik, grundnivå, G1N  
Studenten får en introduktion i matematik på högskolenivå, samt lär sig 
grunderna i användande av matematisk programvara. 
 
MA1448, Linjär algebra 1, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grunderna i linjär algebra, för vidare tillämpning inom 
tekniska ämnesområden. 
 
MA1444, Analys 1, 6 hp, matematik, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande matematisk analys i en variabel och får en 
orientering om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MA1445, Analys 2, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenten lär sig fördjupad kunskap om matematisk analys i en variabel och 
får en orientering om tillämpar inom tekniska ämnesområden. 
 
MS1405, Matematisk statistik, 6 hp, matematik, grundnivå, G1F 
Studenterna skaffar sig grundläggande kunskaper i såväl sannolikhetsteori som 
statistik, samt dess tillämpningar inom tekniska ämnesområden. 
 

Maskinteknik 

MT1460, Teknisk introduktionskurs, 10 hp, maskinteknik, grundnivå, 
G1N 
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och den teknikvetenskapliga grund som 
undervisningen vilar mot. En bärande del i kursen är praktiskt verkstadsarbete 
som förbereder studenten för att självständigt kunna arbeta med 
prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier. Studenten får också 
inblick i områdets forskningsverksamhet. 
 
MT1462, Tillverkningsteknik, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1N 
Studenten utvecklar grundläggande förståelse av teorier för tillverkningsteknik 
samt inhämtar kunskaper om tillverkningsmetoder och maskiner. 
 
MT1457, Dynamik, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G2F 
Studenten vidareutvecklar sina grundläggande mekanikkunskaper med fokus 
på dynamik och får en fördjupad förståelse av mekaniska teorier och metoder. 
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MT1461, Termodynamik, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskaper om energitekniska modeller och 
metoder samt introduceras till energitekniska system. 
 
MT1455, Maskinelement, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar kunskap om olika typer av maskinelement, deras funktion 
och användning samt utvecklar förståelse för hur man sammansätter dem och 
utvecklar förmåga att beräkna deras egenskaper med hjälp av metoder från 
grundläggande kurser. 
 
MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten utvecklar kunskaper om teorier och metoder inom den 
grundläggande hållfasthetsläran. 
 
MT1452, Hållfasthetslära fortsättningskurs kurs, 6 hp, maskinteknik, 
grundnivå, G2F 
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper samt uppöva förmågan för att 
lösa mer komplicerade hållfasthetslära problem med teoretiska metoder. 
 
MT1453, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp, maskinteknik, 
grundnivå, G1F 
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ 
produktframtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar 
produktutveckling.  
 
MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp, maskinteknik, 
grundnivå, G2F 
Studenten utvecklar i projektform egen färdighet att på ett systematiskt sätt 
förverkliga framtagande av en ny produkt med särskild hänsyn till miljöns, 
omgivningens och användarnas krav och önskemål.  
 
MT1456, Materiallära, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Studenten inhämtar grundläggande kunskap om ingenjörsmässiga material som 
används för konstruktion och produktion av produkter i maskintekniska 
sammanhang. 
 
MT1458, Projektkurs 1, 8 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Syftet med kursen är att studenten ska knyta ihop och tillämpa kunskaper 
tillägnade i tidigare kurser. 
 
MT1450, Finita Element Metoden, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G2F 
Studenten ökar sina kunskaper om mer avancerade hållfasthetstekniska teorier 
och metoder. 
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MT1475, Examensarbete, 18 hp, maskinteknik, grundnivå, G2E 
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten 
skall visa att han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den 
tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i 
samarbete med något företag eller organisation. 
 

Fysik 

FY1413, Fysik grundkurs, 4 hp, fysik, grundnivå, G1N   
Studenten skaffar sig grundläggande kunskaper i fysik, främst mekanik, för 
vidare tillämpningar inom det tekniska ämnesområdet. 
 
FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 hp, fysik, grundnivå, G1F 
Studenten skaffar sig fördjupad kunskap i fysik, främst vågfysik, för vidare 
tillämpningar inom det tekniska ämnesområdet. 

 
Ingenjörsmässig breddning 

MT1449, Datorstöd för ingenjörsarbete 8 hp, maskinteknik, grundnivå, 
G1N  
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för 
konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande 
av solida modeller och sammanställningar därav.I kursen skaffar sig 
studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard 
rörande detta område. Även Computer Aided Manufacturing berörs. 
 
DV1498, Inledande programmering i Java, 4 hp, datavetenskap, 
grundnivå, G1N  
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet 
av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i 
programmeringsspråket Python. 
 
ET1472, Ellära, 6 hp, elektroteknik, grundnivå, G1N  
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska 
begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av 
eltekniska och elektroniska kretsar och system. 
 
ET1528, Automation, 6 hp, maskinteknik, grundnivå, G1F 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper inom 
automationsteknik.  
.  
 

  

Kommenterad [LP1]: Kursen ersätter ET1473 Reglerteknik. 
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Samhälle och kommunikation 

SL1404, Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, strategiskt ledarskap, 
grundnivå, G1N 
Studenten introduceras till ett hållbart miljötänkande och hur man integrerar 
denna kunskap i sina produkter och sitt arbete. Syftet med kursen är att ge 
allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring 
begreppet hållbar utveckling. 

 
SV1404, Teknisk kommunikation, 4 hp, svenska, grundnivå, G1N 
Studenten lär sig grundläggande informationssökning, teknisk rapportskrivning 
samt retorik/muntlig framställning. Dessa färdigheter tillämpas frekvent i 
efterföljande kurser.  

 
Ekonomi och Ledarskap 

IY1402, Industriell ekonomi, översiktskurskurs, 6 hp, industriell ekonomi 
och management, G1N 
Kursen ger översikt över området industriell ekonomi. I detta ingår att få 
grundläggande kunskaper om planering och styrning av industriella 
verksamheter samt dess samspel med omvärlden. 
 
IY1424, Ledarskap och projektverksamhet, 4 hp, företagsekonomi, 
grundnivå, G1N  
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, 
färdighet, förmåga och förhållningssätt inom ledarskap och projektverksamhet.  
 

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 
 

6.2. Lärande och utbildning 

Det maskintekniska området är ett brett område som spänner över stora delar av vårt 
moderna samhälle. En maskiningenjör måste därför nödvändigtvis ha en bred 
allmänkunskap både inom naturvetenskap och inom teknik. 

Utbildningen genomförs som ett samspel mellan föreläsningar, handledda övningar, 
projektarbete, individuell handledning samt en betydande del eget arbete. Den 
studerande är själv den viktigaste delen av denna process och har också ett avgörande 
inflytande på hur väl lärandemålen kommer uppnås.  

En projektkurs genomförs i utbildningen för att studenten ska ha möjlighet att tillämpa 
sina teoretiska kunskaper i praktiska moment. Detta projekt är nära knutet till 
näringslivet. 

244

BILAGA 5



   

 

8 
 

BTH-4.1.2-0711-2015 
 
 
 

 

Undervisningsspråket under utbildningen är under de tre första åren företrädesvis 
svenska. Litteratur, programvara och andra lärresurser på både svenska och engelska 
används. Under de två senare åren undervisas en större andel kurser på engelska, 
antingen beroende på att läraren är en utländsk specialist eller att studenter i kursen är 
engelskspråkiga. 
 

6.3. Upplägg av utbildningen 

De tre åren ägnas i utbildningen åt att bygga en bred bas av kunskaper som skall följa 
med genom hela yrkeslivet oavsett vilken bana den studerande sedan bestämmer sig för. 
De grundläggande kurserna i matematik, fysik och basala maskintekniska ämnen byggs 
under det sista året på med något mer avancerade kurser. Där används teori och metoder 
från grundkurserna som ger en god plattform för att skapa en förståelse för helheten där 
målet är att den färdiga ingenjören skall kunna arbeta med både grundläggande och 
avancerade tekniska arbetsuppgifter. 
 

7. Övergång mellan årskurser 

Mellan år 1 och 2 

Om studenten efter avslutad årskurs 1 har färre än 45 hp avslutade kurser på programmet 
uppmanas studenten ta kontakt med studievägledare för att diskutera en individuell 
studieplan. 

Mellan år 2 och 3 

Om studenten efter avslutad årskurs 2 har färre än 90 hp avslutade kurser på programmet 
uppmanas studenten ta kontakt med studievägledare för att diskutera en individuell 
studieplan. 
 

8. Kvalitetssäkring 

Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs. Resultatet av kursutvärderingarna 
analyseras av varje kursgivande institution och resultatet men rekommendationer om 
åtgärder redovisas till prefekt. 

Resultatet av gjorda kursutvärderingar återförs via programansvarig till studenterna 
samtidigt som institutionens åtgärder redovisas för kurser som bedöms haft brister. 

Utbildningens kvalitetsgranskas också av externa näringslivsrepresentanter och 
studenter som deltar i programmets programråd. 
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9. Studentmedverkan 

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsprogrammets 
programråd samt i samband med att institution fattar beslut om kursplaner.. För 
programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta kontaktperson för 
övergripande frågor om programmet. 
 

10. Forskningsbas 

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsområdet Produktutveckling 
som bedrivs på enheten för maskinteknik. Enheten är aktiva inom forskning inom bl.a. 
följande områden: 

• Metoder för produktutveckling och innovation 
• Värdedriven design (VDD, Value Innovation) 
• Strukturanalys 
• Modellering och simulering inom produktutveckling 
• Vattenskärningsteknik och friformsframställning (3D printing) 

Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund då basen i utbildningen bygger på 
grundläggande ämnen inom matematik, fysik och mekanik. Därtill läses inriktningar 
som är väl förankrad i aktuell vetenskap och forskning. 
 

11. Samverkan och arbetslivsanknytning 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I utbildningsprogrammens kurser förekommer 
ofta medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma 
projektarbeten, studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som gör 
tillsammans med näringslivet. 
 

12. Internationalisering 

I enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy arbetar utbildningsprogrammet med 
att göra det möjligt för studenterna att studera en period vid ett utländskt 
partneruniversitet. Studenterna tillsammans med BTH ordnar förutsättningarna för 
utlandsstudierna och tillgodoräknandet av dessa studier i det egna programmet görs i 
samråd med programansvarig för programmet.  
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13. Jämlikhet och jämställdhet 

• I enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för studenter 2014 skall BTH: 

• Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika 
bakgrund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

• Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 

• Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. 
  

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning 

Högskoleingenjörsexamen 

Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng. 

Mål 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten kunna visa kunskap 
inom följande områden: 

Kunskap och förståelse 

Studenten ska visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och 
dess beprövade erfarenheter samt kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete. 
 
Studenten ska visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap 
i matematik och naturvetenskap. 

Färdighet och förmåga 

Studenten ska visa förmåga att med helhetssyn, självständigt och kreativt identifiera, 
formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska 
lösningar. 
 
Studenten ska visa förmåga att skapa, analysera och utvärdera olika tekniska 
lösningar. 
 
Studenten ska visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra 
uppgifter inom givna ramar. 
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Studenten ska visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att 
modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med utgångspunkt i 
relevant information. 
 
Studenten ska 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. 
 
Studenten ska visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 
sammansättning. 
 
Studenten ska visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenten ska visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 
 
Studenten ska 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. 
 
Studenten ska 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. 

Högskolespecifikt för BTH 

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en högskoleingenjörsexamen 
ska innehålla minst 15 högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik samt 
minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta 
inkluderar projektkurser och kurser som genomförs i gruppform. 
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Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik
(180 högskolepoäng)
Bachelor of Science in Mechanical Engineering
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2002-10-07.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-01-26 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2015.
Programkod: MTGMI

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A8: Matematik 3c, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej).
alternativt
Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B (Kemi A krävs ej).

3. Urval

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
- betyg från gymnasieexamen
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger
grundläggande behörighet
BIex Sökande med
- gymnasieexamen utan komplettering
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
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vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
BII Sökande med
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom
prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet
BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasie-
examen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik

Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
• visa en bred teknisk bas för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området.
• visa förståelse för hur kärnämnen som t ex hållfasthetslära, mekanik och materiallära används i yrkeslivet.
• visa en inblick i maskintekniska ämnens vetenskapliga grund.
• visa förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande samhället.

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten kunna:
• utföra tekniska beräkningar inom det maskintekniska området.
• kunna ta till vara vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system.
• analysera och utvärdera olika tekniska lösningar.

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
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visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom det

maskintekniska området

●

visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande,

inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

●

6. Innehåll

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att studenten först skall tillägna sig en bred bas av naturvetenskapliga
och maskintekniska kunskaper och sedan inrikta sig mot innovativ produktutveckling.
Som färdig ingenjör har studenten nytta av breda baskunskaper vilket ger möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet.
En kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer
utmanande arbetsuppgifter.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

MA1472 | Matematik grundkurs | 4 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Kursen genomsyras av ett undersökande
matematiskt arbetssätt via problemlösningsaktiviteter. I kursen ingår studieteknik där studenten tränas i att reflektera över sitt eget
arbetssätt och studieupplägg i matematik.

SL1404 | Miljöstrategi och hållbar utveckling | 6 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

MT1495 | Teknisk introduktionskurs i maskinteknik | 10 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom
studentens utbildning och den teknikvetenskapliga grund som den vilar på, samt att tidigt skapa kontakt med företrädare för ett
antal av våra forskargrupper. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt
att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

FY1420 | Fysik grundkurs | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom
ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin
förståelse för matematisk modellering av naturen.

MA1448 | Linjär algebra 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska
utbildningsprogram.

MT1457 | Dynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för stela kroppars dynamik och dess centrala roll som grundläggande
ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska
tillämpningskurserna.

MA1444 | Analys 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

SV1406 | Teknisk kommunikation | 4 hp | Svenska språket | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga i presentationsteknik och att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och
muntligen på ett vetenskapligt sätt. Studenten ska träna sin förmåga att skriva referat, söka, samla och värdera relevant information,
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formulera en problemställning, och hantera referenser i en vetenskaplig rapport.

MT1462 | Tillverkningsteknik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder.
Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i
produktutveckling.

MT1449 | Datorstöd för ingenjörsarbete | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

DV1498 | Inledande programmering i Java 4hp | 4 hp | Datavetenskap | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att ge studenten, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning
och programmering i programspråket Java.

MA1445 | Analys 2 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

FY1411 | Fysik fortsättningskurs | 8 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för
vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt
utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

MT1492 | Systemdynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå fasta kroppars tvådimensionella och
grundläggande tredimensionella rörelse och att använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall
ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera dynamiska system.

MT1456 | Materiallära | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Under denna kurs så skall studenten inhämta kunskaper och förståelse/färdigheter, förmågor och förhållningssätt för att som
mekanisk konstruktör kunna välja lämpliga konstruktionsmaterial (i fortsättningen endast kallat material) för olika typer av
applikationer utsatta för varierande typer av laster/användningsförhållanden.

MT1458 | Projektkurs 1 | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kurser utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten övar på att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen
problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och
prototypframtagning.

MT1455 | Maskinelement | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och
optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

MT1451 | Hållfasthetslära grundkurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande
krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av
mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

ET1472 | Ellära | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt att kursdeltagare skall
utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är
nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med
anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

IY1424 | Ledarskap och projektverksamhet | 4 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom
ledarskap och projektverksamhet.

MT1493 | Tillverkningsanpassad konstruktion | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I denna kurs ska studenten lära sig utföra anpassning av konstruktioner för att få en produkt som är mer optimerad för produktion.
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Såväl ekonomiska, miljö- som produktionsmässiga aspekter ska vägas in i anpassningen.

MT1475 | Examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik | 18 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2E
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att
han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp
företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

MT1452 | Hållfasthetslära, fortsättningskurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att ge kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda
teoretiska och finita elementmetoder.

MT1453 | Innovativ och hållbar produktutveckling 1 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och
miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna
analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

MT1454 | Innovativ och hållbar produktutveckling 2 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering, miljöanpassad/hållbar produktutveckling
som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt
planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt, samt analys av olika produktalternativ utifrån krav och behov från
användare, omgivning och ekosystem.

MT1450 | Finita Elementmetoden, grundkurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita
Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt
analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för
metoden.

MT1461 | Termodynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva
förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

ET1528 | Automation | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper inom automationsteknik.

6.2. Lärande och utbildning

Det maskintekniska området är ett brett område som spänner över stora delar av vårt moderna samhälle. En maskiningenjör måste
därför nödvändigtvis ha en bred allmänkunskap både inom naturvetenskap och inom teknik.
Utbildningen genomförs som ett samspel mellan föreläsningar, handledda övningar, projektarbete, individuell handledning samt en
betydande del eget arbete. Den studerande är själv den viktigaste delen av denna process och har också ett avgörande inflytande på
hur väl lärandemålen kommer uppnås.

Projektkurser genomförs i utbildningen för att studenten ska ha möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska moment.
Dessa projekt är nära knutet till näringslivet.

De tre åren ägnas i utbildningen åt att bygga en bred bas av kunskaper som skall följa med genom hela yrkeslivet oavsett vilken
bana den studerande sedan bestämmer sig för. De grundläggande kurserna i matematik, fysik och basala maskintekniska ämnen
byggs under det sista året på med något mer avancerade kurser. Där används teori och metoder från grundkurserna som ger en god
plattform för att skapa en förståelse för helheten där målet är att den färdiga ingenjören skall kunna arbeta med både grundläggande
och avancerade tekniska arbetsuppgifter.

Programmet ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma

6.3. Upplägg av utbildningen
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Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : FY1420, Fysik grundkurs, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MA1472, Matematik grundkurs, 4 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1495, Teknisk introduktionskurs i maskinteknik, 10 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk  :  SL1404,  Miljöstrategi  och  hållbar  utveckling,  6  högskolepoäng,  Strategiskt  ledarskap  för  hållbarhet,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MA1448, Linjär algebra 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : MT1449, Datorstöd för ingenjörsarbete, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1457, Dynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1444, Analys 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : SV1406, Teknisk kommunikation, 4 högskolepoäng, Svenska språket, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1462, Tillverkningsteknik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Termin 3

Obligatorisk : DV1498, Inledande programmering i Java 4hp, 4 högskolepoäng, Datavetenskap, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1456, Materiallära, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1445, Analys 2, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå,

G1F

●

Obligatorisk : MT1492, Systemdynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1458, Projektkurs 1, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk  :  IY1424,  Ledarskap  och  projektverksamhet,  4  högskolepoäng,  Industriell  ekonomi  och  management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : ET1472, Ellära, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1455, Maskinelement, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : MT1453, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1452, Hållfasthetslära, fortsättningskurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●
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Obligatorisk : MT1493, Tillverkningsanpassad konstruktion, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1475, Examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik, 18 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå,

G2E

●

Obligatorisk : MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : MT1461, Termodynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1450, Finita Elementmetoden, grundkurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ET1528, Automation, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1F●

7. Övergång mellan årskurser

Mellan år 1 och 2

Om studenten efter avslutad årskurs 1 har färre än 45 hp avslutade kurser på programmet uppmanas studenten ta kontakt med
studievägledare för att diskutera en individuell studieplan.

Mellan år 2 och 3

Om studenten efter avslutad årskurs 2 har färre än 90 hp avslutade kurser på programmet uppmanas studenten ta kontakt med
studievägledare för att diskutera en individuell studieplan.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs. Resultatet av kursvärderingarna analyseras av varje kursgivande institution och
resultatet med rekommendationer om åtgärder redovisas till prefekt.
Resultatet av gjorda kursutvärderingar återförs via programansvarig till studenterna samtidigt som institutionens åtgärder redovisas
för kurser som bedöms haft brister.
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitet- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika
utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas
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Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsområdet Produktutveckling som bedrivs på enheten för maskinteknik.
Enheten är aktiva inom forskning inom bl. a. följande områden:

Metoder för produktutveckling och innovation●

Värdedriven design (VDD, Value Innovation)●

Strukturanalys●

Modellering och simulering inom produktutveckling●

Vattenskärning och friformsframställning (3D printing)●

Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund då basen i utbildningen bygger på grundläggande ämnen inom matematik,
fysik och mekanik. Därtill läses inriktningar som är väl förankrad i aktuell vetenskap och forskning.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I
utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma
projektarbeten, studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som gör tillsammans med näringslivet.

12. Internationalisering

I enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy arbetar utbildningsprogrammet med att göra det möjligt för studenterna att studera
en period vid ett utländskt partneruniversitet. Studenterna tillsammans med BTH ordnar förutsättningarna för utlandsstudierna och
tillgodoräknandet av dessa studier i det egna programmet görs i samråd med programansvarig för programmet

13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituation och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

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
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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.

Högskolespecifikt för BTH

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en högskoleingenjörsexamen ska innehålla minst 15 högskolepoäng
matematik eller tillämpad matematik samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta
inkluderar projektkurser och kurser som genomförs i gruppform. I examen ska även ingå ett självständigt arbete (examensarbete) på
grundnivå om 15 högskolepoäng.
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Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik
(180 högskolepoäng)
Bachelor of Science in Mechanical Engineering
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2002-10-07.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-30 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2016.
Programkod: MTGMI

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A8: Matematik 3c, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej).
alternativt
Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B (Kemi A krävs ej).

3. Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsbaserade grupper

• BI Sökande med
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan
- betyg från gymnasieexamen
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering
- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger
grundläggande behörighet
• BIex Sökande med
- gymnasieexamen utan komplettering.
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- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal
vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet
• BII Sökande med
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom
prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där
- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet
• BF Sökande med
- intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under för-utsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa en bred teknisk bas för att kunna anta en yrkesverksam roll inom det maskintekniska området.●

visa förståelse för hur kärnämnen som t ex hållfasthetslära, mekanik och materiallära används i yrkeslivet.●

visa en inblick i maskintekniska ämnens vetenskapliga grund.●

visa förståelse för vilken påverkan en ingenjörs arbete har på det omgivande samhället.●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
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visa förmåga att utföra tekniska beräkningar inom det maskintekniska området såväl självständigt som i grupp.●

kunna ta till vara vetenskapligt förankrade metoder för att applicera på maskintekniska system.●

analysera och utvärdera olika tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål

för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

●

visa förmåga att planera och med adekvata metoder hantera produkter, processer och system.●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området

maskinteknik.

●

visa insikt i maskintekniska möjligheter och begränsningar samt förmåga att redogöra för maskinteknikens betydelse i

samhället, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

●

6. Innehåll

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att studenten först skall tillägna sig en bred bas av naturvetenskapliga
och maskintekniska kunskaper och sedan inrikta sig mot innovativ produktutveckling.
Som färdig ingenjör har studenten nytta av breda baskunskaper vilket ger möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet.
En kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer
utmanande arbetsuppgifter.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

MA1472 | Matematik grundkurs | 4 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå. Kursen genomsyras av ett undersökande
matematiskt arbetssätt via problemlösningsaktiviteter. I kursen ingår studieteknik där studenten tränas i att reflektera över sitt eget
arbetssätt och studieupplägg i matematik.

SL1404 | Miljöstrategi och hållbar utveckling | 6 hp | Strategiskt ledarskap för hållbarhet | Grundnivå | G1N
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

MT1495 | Teknisk introduktionskurs i maskinteknik | 10 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom
studentens utbildning och den teknikvetenskapliga grund som den vilar på, samt att tidigt skapa kontakt med företrädare för ett
antal av våra forskargrupper. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt
att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

MA1448 | Linjär algebra 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska
utbildningsprogram.

FY1420 | Fysik grundkurs | 4 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom
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ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin
förståelse för matematisk modellering av naturen.

MT1502 | Dynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för partiklars dynamik och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne,
samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

MT1449 | Datorstöd för ingenjörsarbete | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

MT1462 | Tillverkningsteknik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder.
Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i
produktutveckling.

MA1444 | Analys 1 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

SV1406 | Teknisk kommunikation | 4 hp | Svenska språket | Grundnivå | G1F
Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga i presentationsteknik och att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och
muntligen på ett vetenskapligt sätt. Studenten ska träna sin förmåga att skriva referat, söka, samla och värdera relevant information,
formulera en problemställning, och hantera referenser i en vetenskaplig rapport.

MA1445 | Analys 2 | 6 hp | Matematik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom
framför allt tekniska ämnesområden.

FY1411 | Fysik fortsättningskurs | 8 hp | Kursen ingår inte i något huvudområde på BTH | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för
vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt
utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

MT1456 | Materiallära | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Under denna kurs så skall studenten inhämta kunskaper och förståelse/färdigheter, förmågor och förhållningssätt för att som
mekanisk konstruktör kunna välja lämpliga konstruktionsmaterial (i fortsättningen endast kallat material) för olika typer av
applikationer utsatta för varierande typer av laster/användningsförhållanden.

MT1497 | Matlab med maskintekniska tillämpningar | 4 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om MATLAB och praktisk färdighet i att arbeta med programvaran. Fokus läggs på
att utföra enklare beräkningar och simuleringar samt visualisering av beräkningsresultat. Kursen utgör en förberedelse för ett antal
programkurser där MATLAB används.

MT1492 | Systemdynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå fasta kroppars tvådimensionella och
grundläggande tredimensionella rörelse och att använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall
ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera dynamiska system.

MT1458 | Projektkurs 1 | 8 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kurser utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten övar på att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen
problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och
prototypframtagning.

MT1455 | Maskinelement | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och
optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

MT1451 | Hållfasthetslära grundkurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande
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krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av
mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

ET1472 | Ellära | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt att kursdeltagare skall
utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är
nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med
anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

IY1424 | Ledarskap och projektverksamhet | 4 hp | Industriell ekonomi och management | Grundnivå | G1N
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom
ledarskap och projektverksamhet.

MT1475 | Examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik | 18 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2E
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att
han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp
företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

MT1453 | Innovativ och hållbar produktutveckling 1 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och
miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna
analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

MT1493 | Tillverkningsanpassad konstruktion | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1N
I denna kurs ska studenten lära sig utföra anpassning av konstruktioner för att få en produkt som är mer optimerad för produktion.
Såväl ekonomiska, miljö- som produktionsmässiga aspekter ska vägas in i anpassningen.

MT1452 | Hållfasthetslära, fortsättningskurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursens syfte är att ge kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda
teoretiska och finita elementmetoder.

MT1454 | Innovativ och hållbar produktutveckling 2 | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G2F
Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering, miljöanpassad/hållbar produktutveckling
som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt
planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt, samt analys av olika produktalternativ utifrån krav och behov från
användare, omgivning och ekosystem.

MT1461 | Termodynamik | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva
förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

MT1450 | Finita Elementmetoden, grundkurs | 6 hp | Maskinteknik | Grundnivå | G1F
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita
Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt
analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för
metoden.

ET1528 | Automation | 6 hp | Elektroteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper inom automationsteknik.

6.2. Lärande och utbildning

Det maskintekniska området är ett brett område som spänner över stora delar av vårt moderna samhälle. En maskiningenjör måste
därför nödvändigtvis ha en bred allmänkunskap både inom naturvetenskap och inom teknik.
Utbildningen genomförs som ett samspel mellan föreläsningar, handledda övningar, projektarbete, individuell handledning samt en
betydande del eget arbete. Den studerande är själv den viktigaste delen av denna process och har också ett avgörande inflytande på
hur väl lärandemålen kommer uppnås.
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Projektkurser genomförs i utbildningen för att studenten ska ha möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska moment.
Dessa projekt är nära knutet till näringslivet.

De tre åren ägnas i utbildningen åt att bygga en bred bas av kunskaper som skall följa med genom hela yrkeslivet oavsett vilken
bana den studerande sedan bestämmer sig för. De grundläggande kurserna i matematik, fysik och basala maskintekniska ämnen
byggs under det sista året på med något mer avancerade kurser. Där används teori och metoder från grundkurserna som ger en god
plattform för att skapa en förståelse för helheten där målet är att den färdiga ingenjören skall kunna arbeta med både grundläggande
och avancerade tekniska arbetsuppgifter.

Programmet ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : FY1420, Fysik grundkurs, 4 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MA1472, Matematik grundkurs, 4 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1495, Teknisk introduktionskurs i maskinteknik, 10 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk  :  SL1404,  Miljöstrategi  och  hållbar  utveckling,  6  högskolepoäng,  Strategiskt  ledarskap  för  hållbarhet,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MA1448, Linjär algebra 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : MA1444, Analys 1, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1449, Datorstöd för ingenjörsarbete, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : SV1406, Teknisk kommunikation, 4 högskolepoäng, Svenska språket, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1502, Dynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1462, Tillverkningsteknik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Termin 3

Obligatorisk : MT1497, Matlab med maskintekniska tillämpningar, 4 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1456, Materiallära, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MA1445, Analys 2, 6 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : FY1411, Fysik fortsättningskurs, 8 högskolepoäng, kursen ingår inte i något huvudområde på BTH, grundnivå,

G1F

●

Obligatorisk : MT1492, Systemdynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : MT1458, Projektkurs 1, 8 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●
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Obligatorisk : MT1451, Hållfasthetslära grundkurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk  :  IY1424,  Ledarskap  och  projektverksamhet,  4  högskolepoäng,  Industriell  ekonomi  och  management,

grundnivå, G1N

●

Obligatorisk : MT1455, Maskinelement, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ET1472, Ellära, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1N●

Termin 5

Obligatorisk : MT1452, Hållfasthetslära, fortsättningskurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Obligatorisk : MT1493, Tillverkningsanpassad konstruktion, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : MT1475, Examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik, 18 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå,

G2E

●

Obligatorisk : MT1453, Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : MT1461, Termodynamik, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : MT1450, Finita Elementmetoden, grundkurs, 6 högskolepoäng, Maskinteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ET1528, Automation, 6 högskolepoäng, Elektroteknik, grundnivå, G1F●

7. Övergång mellan årskurser

Mellan år 1 och 2

Om studenten efter avslutad årskurs 1 har färre än 45 hp avslutade kurser på programmet uppmanas studenten ta kontakt med
studievägledare för att diskutera en individuell studieplan.

Mellan år 2 och 3

Om studenten efter avslutad årskurs 2 har färre än 90 hp avslutade kurser på programmet uppmanas studenten ta kontakt med
studievägledare för att diskutera en individuell studieplan.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs. Resultatet av kursvärderingarna analyseras av varje kursgivande institution och
resultatet med rekommendationer om åtgärder redovisas till prefekt.
Resultatet av gjorda kursutvärderingar återförs via programansvarig till studenterna samtidigt som institutionens åtgärder redovisas
för kurser som bedöms haft brister.
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitet- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika
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utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter i huvudsak till forskningsområdet Produktutveckling som bedrivs på enheten för maskinteknik.
Enheten är aktiva inom forskning inom bl. a. följande områden:

Metoder för produktutveckling och innovation●

Värdedriven design (VDD, Value Innovation)●

Strukturanalys●

Modellering och simulering inom produktutveckling●

Vattenskärning och friformsframställning (3D printing)●

Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund då basen i utbildningen bygger på grundläggande ämnen inom matematik,
fysik och mekanik. Därtill läses inriktningar som är väl förankrad i aktuell vetenskap och forskning.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I
utbildningsprogrammens kurser förekommer ofta medverkan från näringslivet i form av: föreläsningar, gemensamma
projektarbeten, studiebesök samt examensarbeten/självständiga arbeten som gör tillsammans med näringslivet.

12. Internationalisering

I enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy arbetar utbildningsprogrammet med att göra det möjligt för studenterna att studera
en period vid ett utländskt partneruniversitet. Studenterna tillsammans med BTH ordnar förutsättningarna för utlandsstudierna och
tillgodoräknandet av dessa studier i det egna programmet görs i samråd med programansvarig för programmet

13. Jämlikhet och jämställdhet

I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituation och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.●
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14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

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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Högskolespecifikt för BTH

Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en högskoleingenjörsexamen ska innehålla minst 15 högskolepoäng
matematik eller tillämpad matematik samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta
inkluderar projektkurser och kurser som genomförs i gruppform. I examen ska även ingå ett självständigt arbete (examensarbete) på
grundnivå om 15 högskolepoäng.
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1  

Dnr: BTH‐4.1.2‐xxxx‐2016 
 

 
 
 
 
 

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) 

Web Development (180 ECTS credits) 

1. Beslut 
 
 

Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet med benämningen ”Medieteknik med 
inriktning mot interaktiva system” har fattats av Högskolestyrelsen för Blekinge 
Tekniska Högskola 1999-12-02. Denna benämning ändrades genom beslut i 
Grundutbildningsnämnden 2008-11-17 (§ 2008:180). 

 
Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-06-17 
och är senast reviderad 2016-xx-xx. 

 
Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2014. 

Programkod: MEGWU 

2. Förkunskapskrav 
 
 

Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej) 
eller 
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej) 

 
3. Urval 

 
Betygsbaserade grupper 

•  BI Sökande med 
- avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan 
- betyg från gymnasieexamen 
- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i 

kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger 
grundläggande behörighet 

- betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av 
gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning 

- betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering - betyg 
från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg 
från kommunal vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet 

• BIex Sökande med 
- gymnasieexamen utan komplettering. 
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Dnr: BTH‐4.1.2‐xxxx‐2016  

 

 
 
 

- betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i 
kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger 
grundläggande behörighet 

• BII Sökande med 
- betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial 

vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan 
av den som inte är elev där 

- betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka 
grundläggande behörighet 

• BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från 
folkhögskola 

 
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i 
betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i 
förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med 
en tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och 
den nya gruppen BIex. Sökande med gymnasie-examen ingår inte i beräkningen av 
platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex. 

 
 

Högskoleprovsbaserade grupper 
 

HP Högskoleprov 
 
 

Övriga sökande 
 

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara 
antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. 
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. 
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett 
betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper ska ingå i samtliga. 

 
4. Examen 

 
 

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå: 
Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Medieteknik 

 
Engelsk översättning av examen: 
Degree of Bachelor of Science 
Main field of study: Media Technology 
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5. Mål 

 
5.1. Kunskap och förståelse 

 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad 
om aktuella forskningsfrågor och visa en fördjupad kunskap inom någon del av 
webbutveckling och medieteknik 

 
• kunna redovisa breda kunskaper inom vetenskapliga områden som 

problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter 
 

• visa kunskap om professionella roller som producent inom medieteknik vad 
gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv samt inom kunskapsområdet 
webbutveckling 

 
5.2. Färdighet och förmåga 

 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• individuellt och i team kunna söka, samla, värdera, och kritiskt tolka, använda 
och redovisa sådana grundläggande kunskaper, färdigheter och förmåga i 
webbutveckling som krävs för att kunna arbeta med gestaltande digitala 
medieproduktioner 

 
• visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom 

området webbutveckling och nom ramen för medietekniska produktioner 
kunna ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för 
att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt 
mottagare 

 
• visa kunskap om att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en 

arbetsgrupp och därigenom skapa en produktiv samverkan 
 

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
 

Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet skall studenten 
 

• kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och 
mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter 

 
• kunna kritiskt reflektera över och kommunicera kring egna och andras förslag, 

problemformuleringar och lösningar i skriftlig och muntlig form samt i 
medieproduktioner 
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• kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- 
och professionsområden för att analysera, bedöma och hantera teknik- och 
gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade 
gestaltningar 

 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper, att fortlöpande 

utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utveckling av webben och 
digitala medieproduktioner 

 
6. Innehåll 

 
 

Webbutveckling är en treårig teknikvetenskaplig utbildning. 
 

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 
 

Kurserna på programmet läses enligt nedanstående rekommenderade studieordning. 
Förkunskapskraven för programmets kurser finns angivna i respektive kursplan. 

 
Obligatoriska kurser 

 
ME1492 Introduktion till Webbutveckling, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 

 

Studenten skaffar sig en övergripande uppfattning om arbetsmetoder och 
förhållningssätt inom programmet, samt om arbete med gestaltande produktioner inom 
digital medieteknik genom mindre produktioner och analys. 

 
ME1518 Agile och dynamisk scripting 1, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 

 

Studenten förvärvar grundläggande produktionsfärdigheter i att skriva script med till 
exempel php, python och actionscript. Studenten erhåller därmed en grund för 
produktioner, där utveckling av interaktivitet genom scriptskrivning blir en bärande 
del i digitala bild- och ljudproduktioner. 

 
ME1519 Agile och dynamisk scripting 2, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 

 

Studenten förvärvar fördjupade produktionskunskaper i scriptskrivning. Kursen är en 
fördjupning av ME1518 Agile och dynamisk scripting 1 

 
ME1520 Webbproduktion, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 

 

Studenten tillgodogör sig grundläggande färdigheter i webbteknik och form för 
publicering av arbetsprov och CV, samt en grund för publicering av digitala 
medieproduktioner. 

 
ME1521 Avancerad webbproduktion, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 

 

Kursen bygger vidare på kursen ME1520 Webbproduktion. 
Studenten förvärvar grundläggande färdigheter i design, funktion och implementation 
i webbaserade system och erhåller därmed grundläggande specifika 
professionskunskaper. 
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ME1522 Projekt i Webbutveckling 1, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 
 

Studenten fördjupar sina kunskaper i idé- och teamarbete i form av en praktisk 
produktionsövning. Projektmetoder analyseras och används i övningen. 

 
ME1554 Användbarhet för webben, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 

 

Kursen bygger vidare på ME1520 Webbproduktion. Studenten tillgodogör sig 
grundläggande färdigheter i interaktion och användbarhet för webben. 

 
ME1480 Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, Medieteknik, grundnivå, G1N 

 

Studenten kombinerar sina grundläggande färdigheter i generella och specifika 
professionskunskaper i team genom produktion i digitala medier. 

 
ME1560, Interaktion och konceptutveckling för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
I kursen presenteras och diskuteras begreppet interaktion och hur interaktion 
definieras och förstås inom olika relevanta fält för medieteknik. I kursen presenteras 
begreppen ansvarsfull design och situerad kunskap i förening med konceptutveckling. 
Begreppen kombineras med etnografiska metoder för att utforska en specifik plats 
med specifika mottagare och deltagare. 

 
ME1664, Digital infrastruktur 2, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Syftet med kursen är att studenten ska vidareutveckla och fördjupa sina förståelser och 
färdigheter inom digital infrastruktur och sin förmåga att göra undersökningar. 

 

 
ME1555, Fördjupning i berättande, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen innehåller fördjupad analys och produktion av narrativ för digitala medier. 
Olika medieuttrycks styrkor och svagheter samt fördjupade undersökningar av olika 
beståndsdelars betydelse för en berättelse. 
Syftet är en fördjupad förståelse för olika berättargrepp samt möjligheter till 
experiment genom att blanda former, beståndsdelar och berättartekniker. 

 
ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 hp, Medieteknik, G1F 
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare 
kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten väljer ett av flera problem och 
utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen samt lägger till en egen 
undersökning och därmed gör en fördjupad produktion. 

 
ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, Medieteknik, 30 hp, grundnivå, G2F 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom 
kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta för huvudområdet och använda dessa 
som grund för gestaltande undersökningar. 
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ME1562, Kandidatarbete för medieteknik, 30 hp, Medieteknik, grundnivå, G2E Kursen 
behandlar områden och ämnen som är centrala för produktioner inom digitala medier 
inom huvudområdet. Kursen innehåller också en forskningsinriktad förprodukt- ion, en 
undersökande gestaltningsprocess och – produktion samt en publik presentation för 
olika målgrupper. 

 
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 

 
6.2. Lärande och utbildning 

 
 

Programmet är en gestaltande professionsutbildning som förenar digital teknik med 
det skapande och dramatiska fältet inom digitala medier. 

 
För Webbutveckling spelar begreppet gestaltning genom produktion i team en 
avgörande roll. Studenterna lär sig genom att gestalta, för att kunna ge form och 
uttryck åt egna idéer och känslor, och söka tekniska lösningar som förstärker det 
teamet vill uttrycka. I produktionerna kommer studenterna att arbeta tillsammans med 
studenter från programmet Digital bildproduktion, vilka har kunskaper i digital visuell 
teknik och form, och programmet Digital ljudproduktion, vilka har kunskaper i digital 
auditiv teknik och form samt programmet Digitala spel, vilka har kunskaper i 
spelteknik och speldesign 

 
Dessa produktioner skapar också den lust och spänning som är viktig för en 
professionsutbildning. 

 
Med gestaltning menas inom Webbutveckling följande: 
De uttryck och den form (tekniskt och estetiskt) en person ger ett kunskapsinnehåll för 
att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare. 

 
Under utbildningen Webbutveckling får studenterna möjlighet att arbeta med och 
utveckla professionskunskaper. Professionskunskaperna är både de generella som 
krävs oavsett gestaltningens form och innehåll och de specifika 
professionskunskaperna som krävs för digital mediegestaltning. 

 
De generella professionskunskaperna är idéarbete, teamarbete, produktionskunskap 
och mottagarkunskap. 

 
För att idéarbete och teamarbete ska vara möjligt och för att utveckla 
mottagarkunskap, krävs kvalificerad analys och reflektion under och efter 
produktionen. 

 
Reflektionen består i en värdering av hur de generella och specifika 
professionskunskaperna blir gestaltade i produktion. Reflektionen sker i dialog med 
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och med feedback från handledare som har närhet och distans till produktionen. 
Därigenom kan handledaren fungera som katalysator i osäkra, problematiska 
situationer, utmana när frågorna ska formuleras och medverka till att de gestaltande 
läroprocesserna blir synliga. 

 
De specifika professionskunskaperna ryms inom kunskapsområdet digital visuell 
teknik och form. 

 
Utbildningen lägger lika stor vikt vid teknisk som estetisk gestaltning. I alla 
medieformer gäller det att finna berättelser och uttryck för både tanke och starka 
känslor. Övningarna och produktionerna är därför inriktade på detta. 

 
Progressionen inom programmet garanteras genom att 

 
• gestaltning finns som ett grundvärde i alla kurser för att inte bryta samspelet 

mellan dem 
 

• det finns en kontinuitet och progression mellan kurserna 
 

• program- och kursansvariga har ett helhetsansvar för alla momenten i linjen 
från idé – planering – genomförande – examination – analys – utvärdering 

 
• det finns tydliga examinationskriterier som anger kraven för gestaltningens 

innehåll och form inom varje kurs, men som också anger progressionen i 
programmet 

 
Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men föreläsningar på engelska kan 
förekomma. 

 
6.3. Upplägg av utbildningen 

 
 

Den första terminen innehåller profilkurser för att ge en programidentitet och för att 
skapa tekniska förutsättningar för uttryck och form i gestaltande produktioner. 
Kurserna behandlar specifika professionsgrunder inom scriptspråk, datahantering och 
scripting samt generella professionskunskaper. 

 
Andra terminen bygger vidare på och fördjupar studentens tekniska förutsättningar 
med samspelet mellan nätverk, teknik och interaktion. Andra terminen avslutas med 
en produktionskurs. Här får studenten möjlighet att i tillämpa och fördjupa sina 
professionskunskaper i grupp med studenter från andra utbildningsprogram. Detta sker 
i projektform och knyts till närområdet. 

 
Tredje terminen är gemensam med andra program. Studenten får arbeta med case mot 
externa företag. Studenten får stor möjlighet att fortsatt fördjupa sin specifika 
professionskunskap inom ramen för gestaltningsarbeten och kurser inom 
backendteknologier och webbaserade plattformar och koncept. 
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Under fjärde terminen får studenten möjlighet att producera en större webblösning. 
Denna termin avslutas med en gestaltande produktion som studenten gruppvis 
initierar, planerar och genomför i samråd med handledare. Kursen fokuserar på 
produktionens resultat i förhållande till gruppers utveckling. 

 
Femte terminen är fri för studenten att utforma tillsammans med handledare. Syftet är 
att fördjupa de professionskunskaper som studenten finner mest intressant inför 
kandidatarbetet. 

 
Sjätte terminen ägnas helt åt kandidatarbetet. 

 
7. Övergång mellan årskurser 

 
 

Student som klarat mindre än 30 hp efter första årskursen eller mindre än 90 hp efter 
andra årskursen ska ta kontakt med programansvarig och studievägledare för 
upprättande av individuell studieplan. 

 
Behörighetskraven för enskilda kurser finns angivna i respektive kursplan. Observera 
att ovanstående övergångsregler endast gäller övergång mellan årskurser. Det kan 
innebära att studenten, trots uppflyttning, inte är behörig till vissa kurser om studenten 
inte har uppfyllt den enskilda kursens förkunskapskrav. 

 
8. Kvalitetssäkring 

 
 

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas 
kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. 
Kursvärderingarna redovisas och diskuteras på avdelningens programråd, varefter 
förändringar i programmet kan bli aktuella. 

 
9. Studentmedverkan 

 
 

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, 
utbildningsprogrammets programråd samt i samband med att institution fattar beslut 
om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta 
kontaktperson för övergripande frågor om programmet. 

 
10.  Forskningsbas 

 
 

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga 
studier. Denna forskningsgrupp arbetar med fyra områden: Design för digital media, 
information och kommunikationsteknologi för utvecklingsländer (ICT for 
Development), feministisk teknovetenskap samt innovationssystem och utveckling. 
Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och 
praktiker av informations- och kommunikationsteknik inklusive medieteknik som 
verklighetsproducerande teknik och som del i dominerande samhällsförändringar. En 
stark medvetenhet om lokala kontexters betydelse har drivit forskningen mot 
utveckling även av innovationssystem. Forskare inom Teknovetenskapliga studier 
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möter studenterna under senare hälften av utbildningen i föreläsningssituationer men 
även vid handledning av individuella arbeten. 

 
Gästföreläsare i form av personal och forskare från andra universitet och högskolor 
förekommer också. 

 
11.  Samverkan och arbetslivsanknytning 

 
 

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Utbildningen sker i nära samarbete i 
projektform med företag i närområdet under programgemensamma produktionskurser. 
Samarbetspartners är verksamma både inom och utanför området digital visuell 
produktion. Då flertalet kurser är produktionsdrivna finns det stora möjligheter för 
studenterna att själva söka upp och arbeta mot externa företag. 

 
12.  Internationalisering 

 
 

I enlighet med BTH:s internationaliseringpolicy arbetar utbildningsprogrammet för att 
förbereda studenterna för internationella samarbeten och karriärer. Forsknings- och 
undervisningsmaterial på engelska är vanligt förekommande och gästföreläsningar 
från internationella aktörer förekommer i anknytning till kursverksamhet. Under 
studentens sista år ges möjlighet att studera utomlands. Detta sker i samtal med 
programansvarig, huvudområdesföreträdare och internationella avdelningen. 
Regionalt och nationellt knutna gestaltande produktioner varvas med gestaltningar 
som riktas mot en internationell marknad under hela studietiden. 

 
13.  Jämlikhet och jämställdhet 

 
 

I enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för personal och studenter 2011–2013 
arbetar utbildningsprogrammets programansvariga tillsammans med övriga anställda 
och studenter för att hantera och förebygga alla former av diskriminering, trakasserier 
och övrig kränkande särbehandling. Den handledarkultur som är genomgående på 
programmet främjar, genom kontinuerliga personliga samtal, likabehandling av 
studenterna oberoende av bakgrund och livssituation. 

 
14.  Utdrag ur nationell och lokal examensordning 

 
 

Kandidatexamen 
 

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. 

 

Mål 
 

Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 
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– 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 
kompetens. 

 
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. 

 
Högskolespecifikt för BTH 
För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav 
det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng 
(G2Enivå). Kandidatexamina utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och 
examensbeskrivningar som BTH har fastställt. 
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Utbildningsplan för Webbutveckling
(180 högskolepoäng)
Webb Development
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 1999-12-02.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2014-12-01 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2015.
Programkod: MEGWU

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alternativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följanade sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●

Dnr: BTH-4.1.2-xxxx-2016
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola
Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:
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visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1565 | Gestaltande programmering | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom programmering samt skaffa sig insikt om
programmeringens roll i medieteknisk gestaltning.

ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.

ME1579 | Berättande i interaktiva medier - webb | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
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Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättande i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.

ME1580 | Digital infrastruktur | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska vidareutveckla och fördjupa sina förståelser och färdigheter inom digital infrastruktur och sin
förmåga att göra undersökningar i olika sammanhang med webbaserade system.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.
Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
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gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1565, Gestaltande programmering, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 2

Obligatorisk : ME1579, Berättande i interaktiva medier - webb, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1580, Digital infrastruktur, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Om studenten under ett läsår har klarat av färre än 45 högskolepoäng ska studenten kontakta den programansvarige och diskutera
sin studiegång.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner. Disputerade lärare medverkar i
kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed balansera vetenskaplighet och
professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.

13. Jämlikhet och jämställdhet
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I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●

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.
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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.
Högspecifikt för BTH
För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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Utbildningsplan för Interaktion med webbteknologier
(180 högskolepoäng)
Interaction with Web Technologies
(180 ECTS credits)

1. Beslut

Utbildningsprogrammet har inrättats av vicerektor och dekanerna gemensamt vid Blekinge Tekniska Högskola 2015-09-16.

Utbildningsplanen är fastställd av vicerektor och dekanerna gemensamt 2015-11-30 och är senast reviderad .

Dokumentet gäller för studenter antagna höstterminen 2016.
Programkod: MEGIW

2. Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs:
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
alternativt
Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)

3. Urval

Vid fler behöriga än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

Betygsbaserade grupper

BI Sökande med

avgångsbetyg/slutbetyg från gymnasieskolan●

betyg från gymnasieexamen●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå utan komplettering●

betyg från utländsk utbildning på gymnasial nivå i kombination med sådana betyg från kommunal vuxenutbildning som ger●
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grundläggande behörighet

BIex Sökande med

gymnasieexamen utan komplettering.●

betyg från gymnasieskolans yrkesprogram som lett till en yrkesexamen i kombination med sådana betyg från kommunal

vuxenutbildning som ger grundläggande behörighet

●

BII Sökande med

betyg på gymnasial nivå som kompletterat med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade

genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där

●

betyg från utländsk utbildning med annan komplettering än för att styrka grundläggande behörighet●

BF Sökande med

intyg om grundläggande behörighet och studieomdöme från folkhögskola●

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen. Sedan
fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga i BI och BII. I nästa steg minskas platserna i BII med en
tredjedel som förs över till BI. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Sökande med
gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och i BIex.

Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i
ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall, exempelvis vid beviljat anstånd med studiestarten.
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval.
Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

4. Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie Kandidatexamen
Huvudområde: Medieteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Media Technology

5. Mål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

5.1. Kunskap och förståelse
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Efter genomförd utbildning ska studenten:

visa kunskaper om tillämpliga metoder inom medieteknik samt vara orienterad om aktuella forsknings- och professionsfrågor

och visa fördjupad kunskap inom någon del  av digitala  spel  och medieteknik kunna redovisa breda kunskaper inom

vetenskaps- och professionsområden som problematiserar medieteknikens roll i samhälleliga och etiska kontexter

●

visa förtrogenhet med rollen som producent inom medieteknik vad gäller idé- och teamarbete, mottagarperspektiv●

visa kunskap om tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för medietekniska produktioner●

5.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:

individuellt  och i  team kunna söka,  samla,  värdera,  och kritiskt  tolka kunskaper som krävs för att  kunna arbeta med

gestaltande digitala medieproduktioner

●

ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett

intresse hos en tänkt mottagare.

●

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:

kunna göra bedömningar och avvägningar rörande produktions- och mottagarperspektiv i digitala medieproduktioner med

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter samt professionsrelaterade aspekter

●

kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskaper från relevanta vetenskaps- och professionsområden för att analysera,

bedöma och kommunicera teknik- och gestaltningsutmaningar och identifiera möjligheter till framtidsinriktade gestaltningar

●

visa förmåga att fortlöpande utveckla sina kompetenser och därmed bidra till utvecklingen av digitala medieproduktioner●

6. Innehåll

.

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

6.1.1. Obligatoriska kurser

ME1561 | Introduktion i medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter i medieteknik. Kursen syftar även till att
studenten ska vidareutveckla sitt intresse för medieteknik med hjälp av professionskunskaper, teknovetenskap, och akademiskt
hantverk.

ME1571 | Grunder i internetteknologier | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1N
Studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om internet, dess historia och nutid med fokus på kopplingar mellan det fysiska
och det digitala, samt vad som menas med digital infrastruktur.

ME1579 | Berättande i interaktiva medier - webb | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur
samspelet mellan berättande i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.
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ME1575 | Projektmetodik för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
I kursen ska studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom projekt- och designmetodik i syfte att pröva den i
ett medietekniskt projekt.

ME1581 | Situated Making | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Studenten ska fördjupa sina medietekniska kunskaper genom koncepten situerad kunskap och critical making, som prövas och
utvecklas genom interaktion med fysiska föremål.

ME1580 | Digital infrastruktur | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Syftet med kursen är att studenten ska vidareutveckla och fördjupa sina förståelser och färdigheter inom digital infrastruktur och sin
förmåga att göra undersökningar i olika sammanhang med webbaserade system.

ME1557 | Fördjupning i produktion för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten gör en fördjupad produktion genom att tillämpa tidigare kunskaper i ett nytt sammanhang. Studenten
väljer ett av flera problem och utmaningar som presenteras av externa deltagare i kursen och undersöker det i en produktion.

ME1555 | Fördjupning i berättande för medieteknik | 15 hp | Medieteknik | Grundnivå | G1F
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för berättande i olika medietekniska gestaltningar.

ME1582 | Forskningsmetodik för medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2F
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom kunskapsteoretiska perspektiv som är relevanta
för huvudområdet och använda dessa som grund för gestaltande undersökningar.

ME1562 | Kandidatarbete i Medieteknik | 30 hp | Medieteknik | Grundnivå | G2E
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa
sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten
ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor
formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser
kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för
olika målgrupper.

6.2. Lärande och utbildning

Utbildningen utgår från en kunskapssyn som förenar digital teknik med gestaltning genom produktioner: Vetande – att undersöka
potentiell teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap.
Studentens samlade kunskap är en sammanhängande helhet av vetande, kunnande och omdöme.

I utbildningen undersöker studenten enskilt eller i grupp frågeställningar som kan prövas i medietekniska produktioner.
Studenten söker potentiell kunskap t ex i vetenskapliga och professionsrelaterade informationskällor och skärper och avgränsar
frågeställningen iterativt med stöd i handledning som ska ge studenten inflytande, feedback och motstånd på ett material samt tid,
plats, teknik och förebilder.
Därutöver genomförs föreläsningar, seminarier och workshops. Frågeställningarna och den potentiella kunskapen prövar studenten
kontinuerligt i produktioner.

Utbildningen ger studenten möjligheter att utveckla bredd och djup i generella förmågor - att kunna läsa och förstå vetenskapliga
och professionsinriktade informationskällor och förhålla sig kritisk till källmaterial, förstå och förhålla sig till samhälleliga och
etiska aspekter, utveckla idéer och arbeta i team, att skriva en god svenska samt att argumentera muntligt och skriftligt.
Studenten behöver också utveckla en bredd och ett djup i specifika förmågor - att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och
analysmetoder.

Progressionen i utbildningen säkerställs genom att frågeställningarnas och produktionernas relevans och komplexitet höjs under
utbildningstiden.
Första terminen inleds med en gemensam kurs för huvudområdets utbildningar för att introducera begrepp, generella förmågor och
undersökningsmetoder som är grundläggande för huvudområdet. Därefter arbetar studenterna programvis under resterande delen av
första terminen.
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Termin två arbetar studenterna med att skaffa sig grundläggande kunskaper i berättande, projektmetodik, designmetoder och
gruppdynamik genom medietekniska undersökningar.
Termin tre ägnas åt att fördjupa de generella och specifika förmågorna i tematiska kurser som delvis är gemensamma för
huvudområdets utbildningar.
Termin fyra är innehåller en kurs i berättande där begreppet fördjupas genom gestaltande undersökningar i valfria medieformer.
Terminen avslutas med en fördjupande kurs i medietekniska produktioner.
Termin fem innehåller en kurs i medieteknisk forskningsmetodik, där studenterna prövar och fördjupar forsknings- och
professionsperspektiven i medietekniska undersökningar.
Termin sex ägnas helt åt kandidatarbetet.

Programmet ges på svenska

6.3. Upplägg av utbildningen

Kurserna läses i den ordning som de presenteras nedan.

Termin 1

Obligatorisk : ME1561, Introduktion i medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Obligatorisk : ME1571, Grunder i internetteknologier, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1N●

Termin 2

Obligatorisk : ME1579, Berättande i interaktiva medier - webb, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1575, Projektmetodik för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 3

Obligatorisk : ME1580, Digital infrastruktur, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1581, Situated Making, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 4

Obligatorisk : ME1555, Fördjupning i berättande för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Obligatorisk : ME1557, Fördjupning i produktion för medieteknik, 15 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G1F●

Termin 5

Obligatorisk : ME1582, Forskningsmetodik för medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2F●

Termin 6

Obligatorisk : ME1562, Kandidatarbete i Medieteknik, 30 högskolepoäng, Medieteknik, grundnivå, G2E●
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7. Övergång mellan årskurser

Om studenten under ett läsår har klarat av färre än 45 högskolepoäng ska studenten kontakta den programansvarige och diskutera
sin studiegång.
Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå, dessa krav framgår av
kursplanerna.

8. Kvalitetssäkring

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs
med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar
i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i
olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

9. Studentmedverkan

Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, utbildningsprogrammets programråd samt i samband
med att institutionerna fattar beslut om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta
kontaktperson för övergripande frågor om programmet.

10. Forskningsbas

Utbildningsprogrammet anknyter främst till forskningsprofilen Teknovetenskapliga studier som är huvudområdet medietekniks
kunskapsteoretiska och metodologiska bas.
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom varje kurs på utbildningen utgår från kunskapsteoretiska och
metodologiska frågeställningar som undersöks och prövas genom gestaltande produktioner. Disputerade lärare medverkar i
kurserna för att upprätthålla den vetenskapliga progressionen och kontinuiteten och därmed balansera vetenskaplighet och
professionskunnande i utbildningen.

11. Samverkan och arbetslivsanknytning

BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

12. Internationalisering

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera termin 4
utomlands. Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det
finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på
det utländska universitetet.

13. Jämlikhet och jämställdhet
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I enlighet med BTH:s aktuella likabehandlingsplan för studenter skall programmet:

Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med olika bakgrund, kön, livssituationer och kompetens

tillför högskolan.

●

Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser.●

Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling●

14. Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Kandidatexamen

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.

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 kompetens.●

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.
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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.
Högspecifikt för BTH
För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete)
ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).
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