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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. 
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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod EEG507

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Elektronik

Ämnesgrupp Elektroteknik

Utbildningsområde Humanistiska området 20.0 %
Tekniska området 80.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
1. redogöra för vilket etiskt ansvar som förväntas av en ingenjör
2. beskriva och analysera kritiskt tänkande, konsekventialistiska  
etiska teorier, samt plikter och rättigheter i ingenjörsarbetet
3. analysera miljöetik med tillämpning på hållbar utveckling
4. identifiera, bedöma, diskutera och presentera etiska aspekter och hållbarhetsfrågor för en
vald fallstudie inom teknikområdet.

Kursens innehåll Introduktion till etiskt tänkande i teknisk utveckling
Medvetenhet i arbete med teknik
Ansvarstagande
Kritiskt tänkande
Konsekventialistiska etiska teorier
Etiska begrepp
Miljöetik i teknisk utveckling

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=EEG507&revisionId=5810&lang=sv
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Fallstudier

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Avslutade kurser om minst 60 hp inom elektronik eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminariedeltagande
 
Moment 0040 Skriftlig tentamen 1,5 hp, examinerar lärandemål 1-3, betyg U, G, VG
Moment 0050 Inlämningsuppgifter 3,5 hp, examinerar lärandemål 1-4, betyg A-F
Moment 0060 Seminarier 2,5 hp, examinerar lärandemål 1-4, betyg U, G, VG

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0040   Skriftlig tentamen 1,5 hp Betyg: UV

0050   Inlämningsuppgifter 3,5 hp Betyg: AF

0060   Seminarier 2,5 hp Betyg: UV


