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Ledningsgruppen ör grundutbildning, LG GU

Behörighets- och examenskrav för civilingenjörsutbildning i

riskhantering
Civilingenjörsutbildningen i riskhantering 1 20 högskolepoäng är ett
påbyggnadsprogram vid LTH, med antagning infor varje hösttermin. Nedan foljer
de behörighets- och examenskrav som leder till en civilingenjörsexamen i
riskhantering, 300 högskolepoäng. Efter beslut av fakultetsstyrelsen ska
nedanstående krav återges i utbildningsplanen tillsammans med de öwiga krav
som ställs på en utbildningsplan vid LTH.

Behörighetskrav till civilingenjörsutbildning i riskhantering
Förutom grundläggande behörighet krävs att den sökande senast vid
kompletteringstiden styrker ett av nedanstående behörighetskrav.

150 högskolepoäng från grundblocket på ett och samma
civilingenjörsprogram vid ett erkänt lärosäte, inklusive kurs i
flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 hp.

150 högskolepoäng från grundblocket på brandingenjörsutbildning från ett
erkänt lärosäte motsvarande grundblocket med liknande struktur i
programuppbyggnad som brandingenj örsprogrammet vid LTH, inklusive
kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst
7.5 h

Examenskrav för civilingenjörsexamen i riskhantering
För att erhålla en civilingenjörsexamen i riskhantering från LTH krävs att nedan
ställda krav är uppfyllda:

o I de fall moderprogrammet är ett civilingenjörsprogram eller en
brandingenj örsutbildning omfattas utbildningen av ett grundblock med
obligatoriska kurser om 180 högskolepoäng. Som grundblock räknas de tre
forsta åren inom ett och samma civilingenjörsprogram (300
högskolepoäng) eller en och samma brandingenjörsutbildnin g (210
högskolepoäng). Inom grundblocket ska minst 60 högskolepoäng varaG2
eller A-nivå.
För student antagen till LTH:s brandingenjörsutbildning, TGBRA, flore

läsåret 201512016 gäller särskilt att grundblocket omfattas av 175,5
högskolepoäng. I detta fall räknas de obligatoriska kurserna från de tre
forsta åren från brandingenj örsprogrammet exklusive VBR I 80
Riskanalysmetoder 15 högskolepoäng, inklusive VRSN3O
Samhällsplanering 7,5 högskolepoäng (VRSN2O Samhällsplanering 7,5
högskolepoäng), samt kurs i hållbar utveckling om minst 6 högskolepoäng
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och kurs i ekonomi/entreprenörskap om minst 6 högskolepoäng. Inom
grundblocket ska minst 60 högskolepoäng varapä G2- eller A-nivå.

. Utbildningen innehåller minst 27 högskolepoäng i matematik.

. Utbildningen innehåller minst 6 högskolepoäng i hållbar utveckling.

. Utbildningen innehåller minst 6 högskolepoäng i
ekonomi/entreprenörskap.

. Utbildningen innehåller en specialisering i riskhantering om minst 45
högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng är på A-nivå.

. Utbildningen får innehålla maximalt 15 högskolepoäng externt valfria
kurser inkluderat LTH-gemensamma kurser och VBRAI5
Brandmannautbildning 4,5 högskolepoäng, tidigare benämnd VBR240
Brandmannautbildning 4,5 högskolepoäng.

. Utbildningen innehåller ett examensarbete om 30 högskolepoäng på A-
nivå.

. Utbildningen innehåller totalt 300 högskolepoäng varav minst 75
högskolepoäng är på A-nivå.

Antagning och urval
Ansökan till civilingenjörsprogrammet i riskhantering sker via www.antagning.se

Rangordning
75 %o av platserna ges till behöriga sökande från brandingenjörsprogrammet vid
LTH. Vid fler behöriga sökande än tillgängligt antal platser sker rangordning efter
antal avklarade poäng inom det behörighetsgivande progmmmet.

25 o/o av platserna ges till behöriga sökande från civilingenjörsprogram vid LTH.
Vid fler behöriga sökande än tillgängligt antal platser sker rangordning efter antal
avklarade poäng inom det behörighetsgivande programmet.

Eventuellt tillgängliga platser därefter ges till resterande sökande från de två
grupperna ovan. Rangordning sker efter antal avklarade poäng inom det
behörighetsgivande programmet.

Därefter sker rangordning av öwiga behöriga sökande efter urvalsmodell:
akademiska meriter 50 %o, gymnasiebetyg 40 %, högskoleprov 10 %

Vid likvärdiga meriter tillämpas lottning.

Beslut i detta drende harfattats av undertecknad ordförande i ledningsgruppen

för grundutbildning efter föredragning av programplanerare Carola Persson.
Rangordningen cir godkand av Antagningsndmnden vid Lund universitet.

Annika

Per

Ordförande i LG GU

Programplanerare


