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Bestämning av huvudområde och fördjupning samt LTH
gemensamma kurser
Fördjupning
Samtliga kurser ska innehålla uppgift om fördjupning. LTH har beslutat att
samtliga programkurser på G1 och G2-nivå ska beslutas med fördjupning
GXX – Grundnivå, kurs som inte kan klassificeras och kurser på A-nivå ska
beslutas med fördjupning AXX – Avancerad nivå, kurs som inte kan
klassificeras.
Examensarbeten på G2-nivå beslutas med G2E - Grundnivå, har minst 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för
kandidatexamen.
Examensarbeten på A-nivå och som ingår på masterprogram beslutas med
A2E - Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Examensarbeten på A-nivå som inte ingår på masterprogram beslutas med
fördjupning AXX – Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras.
Huvudområde
När ska en kurs kopplas till huvudområde?
Frågor att ställa dig
För vilka program ges kursen?
• Är det endast för Brandingenjörsprogrammet eller något
Högskoleingenjörsprogram? I så fall behöver du inte tänka mer på
huvudområde.
• Är det endast för Civilingenjörsprogram eller Arkitektprogrammet i åk
4 och 5? I så fall behöver du inte tänka mer på huvudområde.
• Är det inom det obligatoriska blocket för Civilingenjörs och
Arkitektprogrammet och rekommenderad årskurs är inom 1-3? I
sådana fall ska kursen inom Civilingenjörsprogrammen kopplas med
huvudområde Teknik och för Arkitektprogrammet med huvudområde
Arkitektur. Detta även om det endast är för ett program som
rekommenderad årskurs är exempelvis 3 och för övriga program >3.
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•

Är kursen kopplad till något av programmen enligt listan ovan? I
sådana fall ska du ta reda på om kursen ingår inom huvudområdet.

Huvudområde Teknik ska beslutas för obligatoriska kurser som ingår i något
civilingenjörprograms tre första år.
Huvudområde Arkitektur ska beslutas för obligatoriska kurser som ingår på
Arkitektprogrammets tre första år.
Övriga huvudområden, se lista i LubasPP ska beslutas för kurser på
masterprogram, där kursen kan ingå i huvudområdet. För kurser som endast
innebär breddning inom ett masterprogram ska således inte beslutas med
huvudområde.
LTH-gemensamma kurser - konsekvenser efter nytt GEM-beslut.
GEM-kurserna ges för civilingenjörsutbildningarna, arkitektutbildningen samt
brandingenjörsutbildningen.
• Kontrollera att koppling inte finns till övriga utbildningsprogram.
• Kontrollera att följande kurser är nedlagda i enlighet med beslutet
G1 4,5 GEMA30 Svenska för tekniker
G1 7.5 GEMA75 Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk.
G2 7,5 GEMF05 Genus i naturvetenskap och teknik

