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Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik

Utbildningsplan för antagna tom ht 01 

1 Syfte och mål

1.1 Syfte
Utbildningen omfattar 180 poäng och syftar till att ge civilin-
genjörsexamen i maskinteknik.

1.2 Övergripande mål för civilingenjörsexamen
Enligt högskolelagen ska grundläggande högskoleutbildning,
utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till
självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt
lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt
inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör
också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte
på vetenskaplig nivå.
Härutöver har regeringen i examensordningen fastställt följ-
ande mål för civilingenjörsexamen. För att erhålla civilingen-
jörsexamen ska studenten ha
• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga 

ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå 
och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga 
grunderna för det valda teknikområdet,

• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma 
produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till män-
niskors förutsättningar och behov samt till samhällets mål 
avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och 
ekonomi,

• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något 
års yrkesverksamhet inom sitt område, självständigt kunna 
svara för utveckling eller utnyttjande av ny teknik på inter-
nationellt konkurrenskraftig nivå.

1.3 Särskilda mål för civilingenjörsexamen i 
maskinteknik

Maskinteknikutbildningen vid LTH ska ge kunskaper och fär-
digheter inom matematiska och naturvetenskapliga ämnen,
kunskaper inom grundläggande tekniska ämnen, färdigheter
inom tillämpningsinriktade tekniska ämnen, samt kunskaper
inom övriga ämnen av betydelse för yrkesverksamheten.
Begreppet teknik används här i vid mening och innefattar såväl
analysen av den tekniska produkten, inkl. metoder och proc-

esser, som tillämpningen. Analys av den industriella produk-
tens ekonomi, organisation, administration, marknadsföring,
miljöanpassning och framtida teknikutveckling ingår som en
naturlig del av utbildningen. Utbildningen ger civilingenjören
både breda och djupa kunskaper inom det valda teknikområ-
det. Maskinteknikutbildningen vid LTH ska erbjuda ett stort
utbud av teknikområden, inom vilka teknologen har stor val-
frihet att forma sin egen utbildningsprofil. Teknologen erbjuds
utbildningsmöjligheter inom värmeöverföring och strömning-
steknik, energiomvandling, energihushållning, produktionssys-
tem, produktionsadministration, automation, industriell
ekonomi, teknisk logistik, produktutveckling, teknisk model-
lering och materialteknik. Utbildningsnämnden kan dock efter
särskild framställan medge utbildningsmöjligheter inom andra
teknikområden vid LTH. Under utbildningen ska även civilin-
genjörens personliga egenskaper och attityder utvecklas inför
framtida uppgifter. Utbildningen ska även förbereda för for-
skarstudier.

2 Utbildningens huvudsakliga innehåll 
och uppläggning

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik omfattar 180 poäng,
vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Under de två första åren
läses grundläggande obligatoriska kurser inom matematiskt-
naturvetenskapliga samt tekniska ämnen. I slutet av årskurs två
väljer den studerande en inriktning. Inriktningen påbörjas
under årskurs tre samtidigt som teknologen avslutar de
grundläggande obligatoriska kurserna. Under årskurs fyra
fortsätter teknologen att läsa kurser inom inriktningen varvat
med helt valfria kurser. På civilingenjörsutbildningen i maskin-
teknik finns idag fyra inriktningar - produktutveckling/kon-
struktion, produktionssystem, energiteknik och egen
inriktning (se vidare kap 9.2). Inom dessa kan teknologen med
hjälp av valfria kurser specialisera sig ytterligare.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Förutom detta
rekommenderas teknologen att genomföra 17 veckors praktik.

3 Krav på särskilda förkunskaper för 
antagning

Enligt beslut av Högskoleverket 1996-10-29 krävs, förutom
grundläggande behörighet, standardbehörighet E.2.1 för
behörighet till utbildningen. Detta innebär krav på kurs E i
matematik, kurs B i fysik samt kurs A i kemi eller motsvarande
utbildning från äldre skolformer.
För tillträde till avkortad civilingenjörsutbildning, 100 poäng,
krävs avlagd högskoleingenjörsexamen på 120 poäng med
motsvarande inriktning. För tillträde till avkortad civilingenjör-
sutbildning, 140 poäng, krävs avlagd högskoleingenjörsexa-
men på 80 poäng med motsvarande inriktning

4 Betygssättning
Betyg sätts för hel kurs och delkurser som anges i resp. kurs-
plan. Som betyg för hel kurs används något av uttrycken
underkänd, godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och
med beröm godkänd (5). Som betyg för delkurs används något
av uttrycken underkänd och godkänd. Kursplanen kan dock
innehålla föreskrifter om att en viss hel kurs ska betygsättas
med något av uttrycken underkänd och godkänd. Vidare kan
kursplanen innehålla bestämmelser om avvikande betygsskala
för ingående delkurser. Underkända kurser och prov tas ej
med i kurs- eller examensbevis.

5 Examensbevis och 
examensbenämning

Till examensbeviset, som avser samtliga utbildningsmoment
som för den studerande ingår i programmet, ska knytas föl-
jande examensbenämning, med därvid angiven översättning
till engelska: Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Master of
Science in Mechanical Engineering.

6 Tillgodoräknande mm
I kap 7 högskoleförordningen finns föreskrifter om tillgodo-
räknande av utbildning vid annan högskola inom eller utom
landet liksom om tillgodoräknande av yrkesverksamhet.
Om studenten utom LTH förvärvat kunskaper som motsvarar
en obligatorisk eller valfri kurs ska denna kurs anges som till-
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godoräknad i examensbeviset. Betyg anges inte för tillgodoräk-
nade kurser. Den kurs som föranlett tillgodoräknandet anges ej
i examensbeviset. Fråga om tillgodoräknande av en hel kurs
avgörs av utbildningsnämnden.
Om studenten utom LTH har förvärvat kunskaper som mot-
svarar en del av en obligatorisk eller valfri kurs kan examinatio-
nen och övriga kurskrav jämkas i förhållande härtill. Sådant till-
godoräknande anges inte i examensbeviset. Fråga om
tillgodoräknande av en del av en kurs avgörs av examinator på
kursen.

• Utbyte av kurs
Utbildningsnämnden kan, för en viss student, medge att en viss
obligatorisk kurs får bytas ut mot en annan kurs om detta är
förenligt med målet för utbildningen. I sådant fall ska det i exa-
mensbeviset anges vilken kurs som bytts ut och vilken kurs som
istället genomgåtts. Poängtal och betyg på den senare kursen
anges om möjligt. Om kursen genomgåtts vid annan högskola
än Lunds universitet ska denna anges. Om den genomgångna
kursen inte åsatts poängtal vid en svensk högskola ska utbildn-
ingsnämnden i beslutet om utbyte ange hur många poäng
kursen ska anses motsvara vid prövning huruvida kraven för
examen är uppfyllda.
• Medräknande av kurs
Slutligen kan utbildningsnämnden, för en viss student, medge
att en viss kurs som enligt utbildningsplanen inte ingår bland de
obligatoriska eller valfria kurserna, får tas med i examen som
valfri. I examensbeviset anges kursens namn och om möjligt
även poängtal och betyg. Om kursen genomgåtts vid annan
högskola än Lunds universitet ska denna anges. Om den
Genomgångna kursen inte åsatts poängtal vid svensk högskola
ska utbildningsnämnden, i beslutet om att kursen får tas med,
ange hur många poäng kursen ska anses motsvara vid prövning
huruvida kraven för examen är uppfyllda.
• Utlandsstudier
För att utlandsstudier ska kunna medräknas i examen krävs att
studenten kan styrka att han genomgått examination med god-
känt resultat. Den som på eget initiativ förlägger studier utom-
lands ska i förväg förvissa sig om att de planerade studierna får
ingå i examen. Utbildningsnämnden ska på begäran lämna
förhandsbesked härom.

7 Krav för examen

7.1 Kurskrav
Utbildningen är uppdelad på kurser. Av avsnitt 9 framgår vilka
kurser som ska (obligatoriska) eller, för skilda studerandegrup-
per inom utbildningen, får (inriktningsobligatoriska, fördjup-
ningsobligatoriska och valfria) ingå i examen. För erhållande av
examen krävs att samtliga obligatoriska, inriktningsobligator-
iska och fördjupningsobligatoriska kurser inom vald fördjup-
ning är godkända. Vidare krävs att godkända obligatoriska,
inriktningsobligatoriska, fördjupningsobligatoriska och valfria
kurser samt examensarbetet sammanlagt motsvarar 180 poäng.
För student som avlagt ingenjörsexamen om 120 poäng och
antagits till avkortad civilingenjörsutbildning anses 80 av de
poäng som krävs för civilingenjörsexamen fullgjorda genom
ingenjörsexamen. För student som avlagt ingenjörsexamen om
80 poäng och antagits till avkortad civilingenjörsutbildning
anses 40 av de poäng som krävs för civilingenjörsexamen fullg-
jorda genom ingenjörsexamen
Kurser som överlappar varandra får inte samtidigt medräknas i
den erforderliga poängsumman. Student som önskar medräkna
kurs som ges vid annat program vid LTH ska inlämna ansökan
till utbildningsnämnden. Kurser som ingår i utbildningsutbudet
vid andra fakulteter vid Lunds universitet kan, efter ansökan till
utbildningsnämnden få medtagas som valfria kurser. Högst 10
poäng av kurserna i examen får vara av detta slag

7.2 Examensarbete
Studerande vid maskinteknikutbildningen ska för att få ut exa-
men utföra ett examensarbete omfattande 20 poäng. Examen-
sarbetet får påbörjas när minst 140 poäng uppnåtts inom pro-
grammet. Ämne för examensarbete väljes inom något av
följande läroämnen: maskinelement, maskinkonstruktion, kon-
struktionsmaterial, mekanik, hållfasthetslära, ergonomi, aero-
solteknologi, robotteknik, rehabiliteringsteknik, byggnadsme-
kanik, matematik, numerisk analys, reglerteknik, mekanisk
teknologi och verktygsmaskiner, teknisk logistik, förpackn-
ingslogistik, värmeöverföring, värme- och kraftteknik, produk-
tionsekonomi, datavevenskap, industriell automation, industriell
elektroteknik. Utbildningsnämnden kan dock efter särskild
framställning medgiva, att examensarbetet utföres inom något
annan läroämne.
Examensarbetet ska i regel utföras huvudsakligen under femte
årskursens hösttermin. Examensarbetet får, om handledarre-
suer kan erbjudas, även utföras under annan tid än terminstid.

Att låta någon göra examensarbete vid en institution är ett friv-
illigt åtagande. I och med att en eller flera teknologer tillåts göra
examensarbete i ett ämne förväntas det att institutionen utser
en kompetent handledare som tillsammans med examens-
arbetaren (-na)
• anger arbetets målsättning och omfattning,
• skisserar en tidsplan med etappredovisning,
• kommer överens om i vilken utsträckning handledaren är 

disponibel.
Examensarbetet skall examineras vid LTH. Önskemål om att
utföra examensarbete i samarbete med annan högskola inom
eller utom landet skall diskuteras med utbildningsnämnden i
förväg.

8 Särskilda föreskrifter

8.1 Kursprogram
Uppläggningen av undervisningen beskrivs i kursprogram. Vid
kursstart ska ett sådant kursprogram tillhandahållas av
respektive institution/avdelning. Prövning av kursprogram kan
ske i utbildningsnämnden.

8.2 Kursanmälan m m
Fr.o.m. årskurs 1 läsperiod 2 är anmälan obligatorisk till
samtliga kurser. Anmälan till kurser görs för en läsperiod i taget
under närmast föregående läsperiod. Student som ej anmäler
sig i tid till en kurs kan inte garanteras plats på kursen. Stu-
denten är skyldig att kontrollera att ev. fastställda förkunskapsk-
rav för de kurser man anmäler sig till uppfylls.
Om studenten har anmält sig till en kurs men senare bestäm-
mer sig för att inte läsa kursen är studenten skyldig att senast
vid kursstart avanmäla sig hos utbildningsexpedition M eller
direkt till den kursansvarige.
Studenten har bara rätt att anmäla sig en gång per icke-bligator-
isk kurs (om inte avanmälan skett). Student som inte närvarat
vid första undervisningstillfället och eller inte anmält till kur-
sansvarig eller utbildningsexpedition M senast vid kursstart att
han/hon inte avser att delta i kursen stryks från kursen. I de fall
studenten anmäler sig på nytt till en icke-obligatorisk kurs som
han/hon tidigare inte gjort avanmälan till kommer han/hon vid
urval placeras sist bland de anmälda och antas endast i mån av
plats.
Studerande som efter 1 år ej uppnått 20 poäng ska upprätta en
personlig studieplan i samråd med personalen vid studiekon-
toret. För att påbörja vald inriktning skall den studerande vara
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godkänd på obligatoriska kurserna i åk 1, 2 och 3 om samman-
lagt minst 60 poäng.

8.3 Avkortad utbildning
För studerande som antagits till avkortad civilingenjörsutbild-
ning upprättas en individuell studieplan. Den individuella stu-
dieplanen beslutas av utbildningsnämnden. I den mån det
förekommer avvikelser mellan uppgifterna i den individuella
studieplanen och vad som anges i kap 9 gäller den individuella
studieplanen

9 Förteckning över ingående kurser
I läro- och timdelen för M anges vilka kurser som ingår i
maskinteknikutbildningen.

9.1 Obligatoriska kurser
I läro- och timdelen upptagna obligatoriska kurser i årskurs 1
och 2 gäller för studerande som påbörjat utbildningen efter
2002-07-01 och årskurs 3 gäller för studerande som påbörjat
utbildningen före 2002-07-01. För studerande som påbörjat
utbildningen före 2001-07-01 hänvisas till de då aktuella utbil-
ningsplanerna jämte övergångsbestämmelser från kursgivande
institutioner

9.2 Inriktningsobligatoriska kurser
I läsperiod 4 i årskurs 2 väljer den studerande någon av föl-
jande inriktningar:
• produktutveckling/konstruktion
• produktionssystem
• energiteknik
• egen inriktning
• Technology Management (ssk ansökningsförfarande, begr. 

antal platser)
• Industriell ekonomi (ssk ansökningsförfarande, begr. antal 

platser)
Vald inriktning påbörjas i årskurs 3. Studenter som av särskilda
skäl vill utforma egen inriktning kan få detta prövat av utbildn-
ingsnämnden, efter en utförlig ansökan innehållande motiver-
ing och studieplan.
I kap 9.2.1 - 9.2.3 anges vad som gäller för teknologer som
påbörjat inriktningsstudierna efter 1 juli 1996.

9.2.1 Produktutveckling/Konstruktion; målbeskrivning
och utformning av inriktningen
Inriktningen ska ge kunskap om hur man utvecklar helt nya
produkter samt hur man förbättrar och/eller vidareutvecklar
existerande produkter.
Genomförande av utvecklings- och konstruktionsarbete inom
den maskintekniska sektorn kräver idag goda kunskaper inom
såväl grundläggande och tillämpade maskintekniska disci-
pliner, som inom elektroteknik och reglerteknik.
Inriktningen Produktutveckling/konstruktion består av ett
basblock och tre fördjupningskedjor. Det inriktningsobligator-
iska basblocket omfattar 11 poäng och består av kurserna
Utvecklingsmetodik och Finita elementmetoden.
Det tre fördjupningarna är Produktutveckling, Teknisk model-
lering och Materialteknik (se även 9.2.4)
Av läro- och timdelen framgår vilka obligatoriska kurser som
ingår i resp. fördjupningskedja.
1.Produktutveckling
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Dimensioneringsproblem, mekanik FK för M, strukturdyna-
mik, lätta material, produktutvecklingsprojekt samt hydraulik
och pneumatik.
2. Teknisk modellering

Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Vågrörelser, stabilitet, mekanik FK för M, analytisk dynamik,
vibrationer, högtemperaturmaterial och lätta material.
3 Materialteknik
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Konstruktionsteknik, produktionsteknik, FEM, brottme-
kanik, vågrörelser

9.2.2 Produktionssystem; målbeskrivning och utform-
ning av inriktningen
Utbildningen inom inriktningen Produktionssystem omfattar
grundläggande studier av teorier och modeller för verkstadste-
kniska tillverkningsmetoder, marknadsföring och distribution-
steknik. I utbildningen ingår användning av verktygsmaskiner,
utformning av och förutsättningarna för automatisering av
produktionssystem, CAD/CAM, organisation, logistik, mate-
rialhantering, material- och produktionsstyrning, kvalitets- och
arbetsmiljöfrågor, förpackningsteknik och ekonomiska ana-
lyser. Särskild vikt läggs på utformning av goda och säkra
arbetsmiljöer med hög driftsäkerhet. Det övergripande målet
är att åstadkomma en effektiv och ekonomiskt konkurrensk-
raftig produktion - med humanteknologiska och arbetsorgani-

satoriska åtgärder. Undervisningen är genomgånde präglad av
systemtänkande där omfattande studier görs av flexibla, inte-
grerade tillverkningssystem och distributionssystem i teori och
praktik.
• De fördjupningar som tagits fram inom Produktionssys-
tem har profilerats mot de kompetens- och forskningsom-
råden som prioriterats i M:s forskningsprofil samt den inom 
varje institution pågående forskningen. Denna medvetna in-
riktning av de avslutande kurserna under 4:e året möjliggör 
dels att göra undervisningen direkt forskningsanknuten och 
aktuell, dels underlättas övergången och ökas stimulansen till 
vidare utbildning som forskarstuderande.
Det inriktningsobligatoriska basblocket omfattar 11 poäng och
består av kurserna arbetsorganisation, material- och produk-
tionsstyrning, tillverkningssystem samt materialhantering och
ger de nödvändiga kunskaper som krävs för att gå vidare inom
någon av fördjupningskedjorna. Efter basblocket måste någon
av följande fördjupningskedjor läsas (vilka kurser som ingår i
resp. fördjupningskedja framgår av läro- och timdelen):
1. Produktionsteknik
2. Produktionsadministration
3. Automation
4. Industriell ekonomi
5. Logistik
1. Produktionsteknik
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Tillämpad FEM, kompositteknologi, lätta material, industriell
ekonomi FK, företagsorganisation, produktionsledning, simu-
lering av materialhanteringssystem, kvalitets- och underhållss-
tyrning, automation, människa-maskin- system samt projekt
materialhantering och arbetsorganisation.
2. Produktadministration
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Industriell marknadsföring, industriell anläggningsteknik,
teknisk miljövetenskap, miljöekonomi, förpackningsteknik,
CAD/CAM/CAE, människa-maskinsystem, produktionste-
knik, industriell ekonomi FK, ekonomi och handel, projekt
materialhantering och arbetsorganisation, materialadministra-
tion samt automation.
3.  Automation
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Olinjär reglering och servosystem, rehabiliteringsteknik, styr-
ning av elektriska drivsystem, försöksplanering och linjära
modeller, mekatronik, robotteknik, produktionsteknik, projekt
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materialhantering och arbetsorganisation, simulering av materi-
alhanteringssystem samt kvalitets- och underhållsstyrning.
4.Industriell ekonomi
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Industriell marknadsföring och inköp, miljöekonomi, män-
niska-maskinsystem, automation, industriell anläggningsteknik,
teknisk miljövetenskap, kvalitets- och underhållsstyrning,
produktionsledning, projekt materialhantering och arbetsorgan-
isation, simulering av materialhanteringssystem samt produk-
tionsteknik.
5.  Logistik
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Förpackningsteknik, förpackningsproduktion, förpackningslo-
gistik, industriell anläggningsteknik, människa- maskinsystem,
automation, teknisk miljövetenskap, robotteknik, simulering av
materialhanteringssystem, industriell ekonomi FK, ekonomi
och handel, företagsorganisation, produktionsledning samt
kvalitets- och underhållsstyrning, exportteknik, verksamhets-
baserad processutveckling.

9.2.3 Energiteknik; målbeskrivning och utformning av
inriktningen
Inriktningen syftar till att ge en bred, allmänt orienterande ener-
giutbildning med kunskaper och tillämpningsfärdigheter inom
dels energiomvandlingsteknik och dess system- och kompo-
nentlära, dels energihushållning, dvs. effektiv energiförsörjning
och energianvändning. Studier vid Energiteknikinriktningen ger
en adekvat utbildning för arbetsuppgifter i samband med pro-
jektering, beräkning, drift och underhåll av olika energiomvan-
dlingsanläggningar men också för arbetsuppgifter inom beräkn-
ing, konstruktion och försäljning vid tillverkande företag.
Energiteknikinriktningen ger också en god kunskapsbakgrund
för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom energiområdet
liksom för arbetsuppgifter inom konsulterande företag.
Med grundliga studier i tillämpad termodynamik, strömninglära
och värmeöverföringslära som bas omfattar utbildningen i sina
tillämpade delar de tekniska och ekonomiska frågor som sam-
manhänger med beräkning, konstruktion och drift av olika slag
av energiomvandlingsanläggningar, enskilt eller sammansatta i
system. Vidare behandlas energidistributionssystem (el, varm-
vatten, gas), energilagringssystem och energianvändningsteknik.
Miljöskyddsteknik i olika energitekniska sammanhang behand-
las liksom metoder för energianvändningsanalyser och prog-
noser, kommunal och regional energiplanering, energiekonomi
mm.

Inom inriktningen Energiteknik finns tre fördjupningskedjor:
Värmeöverföring och strömningsteknik, Energiomvandling
samt Energihushållning.
I inriktningen ingår följande obligatoriska kurser: Värmeöver-
föring och strömningslära.
Vilka fördjupningsobligatoriska kurser som ingår i resp. för-
djupningskedja framgår av läro- och timdelen:

1. Värmeöverföring ochströmningsteknik
Turbulent förbränning, FEM.
2. Energihushållning
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Förbränningsmotorer FK, turbulent förbränning, projekt ener-
giomvandling, FEM, högtemperaturmaterial, ång- och gastur-
binteknik
3.Energihushållning
Rekommenderade valfria korgkurser inom fördjupningen:
Projekt energihushållning

9.2.4 Valfria kurser
De valfria kurser som kommer att ges under ht 2003 framgår av
läro- och timdelen under valfria kurser i åk 3 och 4. 


