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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable
Development

KURSPLAN

Metodkurs i elektroteknik 7,5 hp
Methods in Electrical Engieneering 7.5 cr

Fastställd av Akademin för teknik och miljö

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2021-06-08 HT2021

Fördjupning FOR

Utbildningsnivå Forskarnivå

Kurskod EEF908F

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Elektronik

Ämnesgrupp Elektroteknik

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera befintliga metoder och argumentera för valet av den studerade metoden
2. förklara funktionella eller teoretiska principer av den utvalda och studerade metoden
3. skapa digitala artefakter eller ta fram data genom användning av den studerade metoden
4. identifiera variabler som påverkar metodens prestanda
5. identifiera kriterier för bedömning av metodens prestanda
6. analysera och validera metodens prestanda utifrån identifierade variabler och kriterier.

Kursens innehåll Under kursen förvärvar studenten specifika metodkunskaper som är relevanta inom
elektroteknik och som behövs för att genomföra studentens forskningsarbete. Med begreppet
"metod" menas här mer specifikt:
a) verktyg eller strategier för att designa, skapa artefakter för att samla in, analysera och
presentera data inom elektrotekniken, såsom t.ex. specifika mjukvaruverktyg eller digitala
tvillingar, eller
b) strategier för att designa eller analysera tekniska system inom elektrotekniken genom
simulering med relevanta mjukvaruverktyg, såsom t ex simulering av elektromagnetiska fält
och vågutbredning, styrning och reglering av tekniska system,
c) specifika instrument och utrustning för att samla in, analysera eller presentera data, såsom
t.ex. nätverksanalysatorer, antennmätsystem, radarsystem, sensorer och sensornätverk.
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

 
Valet av den specifika metoden avgörs beroende på studentens doktorandprojekt och beslutas
i samförstånd mellan student och handledare.

Undervisning Laboration(er)  och seminarium

Förkunskaper Examen på avancerad nivå i elektroteknik eller motsvarande

Examinationsform Projektuppgift och muntlig examination

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Vid poängregistrering krävs att examinator eller motsvarande bifogar en beskrivning av
kursens innehåll och uppnådda resultat.
 
Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator vid kursstart.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Seminarium 2,5 hp Betyg: UG

0020   Projekt 5 hp Betyg: UG


