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P e r W a r f vi n g e , P r o f e s s o r
Vicerektor för grundutbildning och internationalisering

Förändrad kursplan för civilingenjörsutbildningarna
och masterutbildningar inom teknik per 1 juli 2014
LTH:s rektor har förelagts ett förslag till beslut om ny kursplan för LTH:s
civilingenjörsutbildningar samt masterutbildningar inom teknik. I detta PM
redovisas bakgrunden till förslagen, de förändringar som förslås, samt olika
aspekter som bör diskuteras vidare inom LTH.
I nuläget föreslås inga förändringar för övriga utbildningar. Istället har allt fokus
riktats på de utbildningar där program fått omdömet Bristande av UK-ämbetet.
Bakgrund
I samband med högskolereformen 2007, då civilingenjörsutbildningarna utökades
från 4,5 år till 5 år, införde LTH en gemensam kursplan för examensarbetena.
Sedan dess har sju år förflutit och mycket har hänt som föranleder en översyn av
kursplanen.
Inom LTH genomfördes, under dåvarande vicerektor Ingrid Svenssons ledning, ett
projekt under 2011/2012 där ett stort antal examensarbeten från
civilingenjörsutbildningarna lästes och analyserades. Gruppen såg stora och
problematiska variationer ämnesmässigt, i ”produktkvalitet” och i måluppfyllelse.
Man identifierade tre ytterligare problemområden gällande examinatorns
respektive handledarens roller, måluppfyllelse och bedömningsunderlaget.
Avslutningsvis gav gruppen tolv rekommendationer. De flesta av dessa
rekommendationer har tagits tillvara i föreliggande förslag till kursplan.
Ytterligare information har tillkommit genom UK-ämbetets utvärdering av
civilingenjörs- och masterutbildningarna vilken publicerades i oktober 2013.
Eftersom utvärderingen till största delen byggde på utvärdering av examensarbeten
i förhållande till högskoleförordningens examensmål gav utvärderingen tydliga
indikationer om styrkor respektive svagheter relaterade till såväl programstrukturen
på flera program, som själva examensarbetena på LTH.
Processen som lett fram till förslaget
Arbetet har drivits i projektform med tre projektgrupper och med
Utbildningsberedningen som styrgrupp. För att engagera olika intressenter har
följande aktiviteter anordnats:
Address P O Box 124, SE 221 00 Lund, Sweden Street address: John Ericssons väg 3 Telephone , +46 (0)46-222 3626
Email per.warfvinge@rektor.lth.se Web http://www.lth.se
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Seminarium med handledare i näringslivet
Öppen hearing för studierektorer, prefekter, programledare,
utbildningsnämndsordförande, tjänstemän och studenter.
Fokusgruppsintervjuer med studenter som genomför eller genomfört
examensarbeten
Brett remissförfarande inom LTH
Förankring och diskussion inom prefektrådet

Innehåll i föreliggande förslag
Förslagen är inriktade på konkreta åtgärder som ska få direkt påverkan på
examensarbetenas kvalitet. Förändringarna faller inom områdena:
 Förkunskaper
 Handledning och examination
 Process
 Opposition
 Populärvetenskapligt skrivande
 Underkännande
Förkunskapskravet föreslås skärpas för civilingenjörsutbildningarna. Det nya
kravet är att grundblocket samt minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå ska
vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Detta ersätter en mer allmän
skrivning om att studenten ska ha relevanta uppgifter för den specifika uppgiften.
Ett argument för skärpningen är att det inte på förhand går att avgöra exakt vilken
kunskaper och färdigheter som fordras för en given uppgift, men att studenten
behöver både bredd och djup inom sitt program. Man kan anta att skärpningen har
en positiv effekt på genomströmningen. För masterutbildningarna är de nya kraven
uppfyllda med automatik.
Handledarens respektive examinatorns roll förtydligas i texten. Men den viktigaste
förändringen är att krav införs på att minst en handledare ska komma från
universitetet. Detta är ett tydligt önskemål från många handledare i näringslivet,
som inte anser sig kunna ta ansvar för att formalia och kraven på vetenskaplighet
uppfylls. Detta resonemang ligger i linje med analysen av de brister som
identifierats av UK-ämbetet i sin utvärdering. Vidare införs krav på att
huvudhandledaren ska ha genomgått forskarutbildning till licentiatnivå, vilket
motsvarar 120 högskolepoäng inom forskarutbildning. Därmed kan inte nyantagna
doktorander längre vara huvudhandledare.
Processen har stärkts genom att ett krav på måldokument införs. Syftet med
måldokumentet är att säkerställa att examensarbetet kommer igång på ett bra sätt.
Detta nya krav upplevs av många som den absolut viktigaste förändringen för att
höja lägstanivån på examensarbetena.
Oppositionen har en central roll för att utveckla studenternas förmåga att
argumentera och att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Men detta moment har
haft en svag ställning och kraven har varit otydliga. Nu införs ett krav på skriftligt
oppositionsunderlag.
Populärvetenskapligt skrivande innebär träning i att kommunicera med grupper
utanför studentens egen vetenskapliga och tekniska krets. Nu införs krav på att
samtliga studenter ska sammanfatta sitt arbete i populärvetenskap form. Samtidigt
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tydliggörs kraven på att den populärvetenskapliga texten ska vara allmänt
tillgänglig i LUP.
Underkännande av examensarbeten har i stort sett aldrig skett på LTH. I
föreliggande förslag finns en dock en tydlig formulering om att ett examensarbete
som inte avslutas inom tolv månader bör underkännas. Även om detta innebär en
klar brytning med hittillsvarande tradition på LTH, är detta en tydlig signal om att
examensarbetet har många likheter med en projektinriktad arbetsuppgift som en
yrkesverksam civilingenjör respektive master ska kunna hantera och genomföra
inom givna tidsramar.
Förslag som inte införs i kursplanen
Det har uppfattats som viktigt att inga förändringar införs utan ett brett stöd från
nämnder, programledningar, institutioner, avdelningar inom LTH gemensamt samt
studenterna. Under arbetets gång har en mängd välmotiverade förslag framkommit.
Men remissrundan har visat flera av dessa behöver bearbetas ytterligare innan de
eventuellt kan införas. Det gäller exempelvis:
 Genomgripande omformulering av Syfte och Mål i kursplanen
 Tydligare koppling till programmens mål
 Begränsning av inom vilka examensarbetesämnen som kan kombineras
med en viss specialisering inom en civilingenjörsutbildning
 Möjlighet att införa ämnesspecifika mål
 Krav på ytterligare obligatoriska, examinerade moment inom ramen för
examensarbetesprocessen
 Krav på närvaro vid andra presentationer än den egna presentationen och
den egna oppositionen
 Införande av gemensamma presentationsdagar
Behovet av uppföljning och stödprocesser
De förändringar som införs i kursplanen har inget värde om de inte genomförs i det
dagliga arbetet på institutionerna. Det gäller särskilt att kravet på måldokument tas
på allvar och upplevas som meningsfullt av studenter, handledare och
examinatorer. Men även övriga förändringar behöver följas upp och utvärderas.
Vidare behöver de förslag som inte genomförts bearbetas ytterligare samt stöd
utvecklas.
Jag kommer därför att återkomma till Utbildningsberedningen med frågan under
hösten 2014.
/ Per W
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Kursplan för examensarbete inom
masterutbildningar i teknik.
Fastställd av rektor 2014-06-02 att gälla från och med läsåret 2014/2015.
Kurskoder med kursbenämningar, för vilka denna kursplan gäller, beslutas i LubasPP. För
närvarande ingår masterutbildningar i bioteknik, brandteknik, energi- och miljöeffektiva
byggnader, fotonik, livsmedelsinnovation och produktdesign, livsmedelsteknik och nutrition,
nanovetenskap, system på chips, trådlös kommunikation och vattenresurshantering.
Kursplanen gäller även för kommande masterutbildningar i teknik.

30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)
Syfte
Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta inom huvudområdet för masterutbildningen.

Mål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten


visa väsentligt fördjupad kunskap och fördjupad metodkunskap inom det valda
huvudområdet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten








visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera,
formulera och hantera komplexa frågeställningar,
visa förmåga att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra
till kunskapsutvecklingen
visa förmåga att planera och med vetenskapliga och andra adekvata metoder
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala
och kvalificerade kurser inom programmet, och
visa förmåga att på nationell som internationell masternivå muntligt och skriftligt
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument
som ligger till grund för dessa,
självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra
informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda sig av
korrekt referenshantering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten


visa förmåga att bedöma eget och andras examensarbeten med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
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Kursinnehåll
Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det ska genomföras enskilt eller i grupp om två
personer.
I examensarbetet ingår följande examinationsunderlag:






Ett måldokument
En skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på
engelska.
En separat sammanfattning, som ska vara populärvetenskaplig.
En muntlig presentation vid ett offentligt seminarium vid Lunds Tekniska
Högskola.
Muntlig och skriftlig opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete
presenteras.

Måldokumentet ska skrivas i ett tidigt skede av arbetet och ska godkännas av samtliga
handledare och examinator. Måldokumentet ska innehålla en beskrivning av problemställning
för arbetet, den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som arbetet ska bygga vidare
på, huvudsakliga informationskällor samt hur arbetet förväntas bidra till
kunskapsutvecklingen. Vidare ska måldokumentet innehålla en översiktlig beskrivning av
angreppssätt, metodik, resursbehov och tidsåtgång. Måldokumentets innehåll inarbetas i den
skriftliga rapporten under projektets gång.
Den skriftliga rapporten ska beskriva examensarbetet och dess resultat. Om arbetet gjorts i
grupp ska det framgå vad var och en bidragit med. Den populärvetenskapliga
sammanfattningen ska följa de LTH-gemensamma riktlinjerna.
Den skriftliga rapporten ska vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en
vecka innan seminariet, som förläggs på terminstid.
Vid opposition ska examensarbetaren granska en annan examensarbetesrapport och opponera
på denna då den presenteras vid ett seminarium. Oppositionen dokumenteras skriftligt inför
seminariet. Det kan finnas mer än en opponent på samma examensarbete.

Kursens examination
Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Examinationsunderlagen ska visa
att studenten uppnått kursmålen. För att ett examensarbete ska bedömas som godkänt, ska
samtliga delar i examinationsunderlaget vara godkända inom 12 månader, om inte särskilda
skäl föreligger. Rapporten är offentlig och examinationen får inte baseras på sekretessbelagd
information.

Antagningsuppgifter
Förkunskapskrav:


För student på mastersutbildning gäller att examensarbetet får påbörjas då
studenten har minst 60 högskolepoäng som får ingå i examen.
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För student på mastersutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader gäller att
examensarbetet får påbörjas då studenten har minst 75 högskolepoäng som får
ingå i examen.

Dispens från ovan angivna krav kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det
finns synnerliga skäl.

Kurslitteratur
Kurslitteratur och de övriga läromedel som ska användas fastställs av handledaren med
hänsyn till examensarbetsuppgiftens karaktär.

Kontaktinfo och övrigt
Examinator: Examinator ska vara forskarutbildad lärare vid Lunds universitet och inneha
minst doktorsexamen.
Övrig information: Till varje examensarbete ska en eller flera handledare utses. Minst en
handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds Universitet och inneha
licentiatexamen eller motsvarande. Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses.
Handledarna bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning vilken bland annat ska
syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 20 veckors
heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 12
månader.
Anmälan till examensarbete ska lämnas till utbildningsservice innan arbetet påbörjas, som
kontrollerar att kraven för att påbörja arbetet är uppfyllda. I samband med att måldokumentet
skrivs och godkänns, ska examinator kontrollera att studenten har tillräckliga kunskaper för
ämnet.
Studenten ansvarar för att registrera sitt godkända examensarbete i LUP student papers.
Examensarbetet godkänns därefter i LUP av institutionen. Institutionen ansvarar för
arkivering av rapporten.
Mer information och stöd angående examensarbeten finns på
http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/

