
Sida 1 

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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Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för det ämnesspecifika område projektet omfattar
 
Färdighet och förmåga
2. uppvisa ingenjörsmässigt förhållningssätt och problemlösningsförmåga från idé till färdig
produkt fokuserat på hållbar utveckling
3. göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, samhälleliga och etiska aspekter
4. arbeta i grupp och demonstrera god förmåga i skriftlig och muntlig framställning
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. granska och ge konstruktiv återkoppling på andras projekt
6. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kursens innehåll Tillämpa och demonstrera förvärvade kunskaper inom huvudområdena och närliggande
områden av betydelse för projektet. Projektets innehåll specificeras i samråd med
kursansvarig/examinator och handledare så att upplägg, utformning och avgränsning
motsvarar kraven på arbetets omfattning och akademiska fördjupningsgrad. 
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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. 

Undervisning Projektbaserat lärande, handledning och seminarier

Förkunskaper Avklarade kurser om 30 hp i matematik/matematisk statistik och 100 hp av övriga kurser i
civilingenjörsprogrammet eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig projektrapport och muntlig redovisning och opposition
 
0010 Skriftlig projektrapport 12 hp examinerar lärandemål 1-4 och  6, betyg A-F
0020 Muntlig redovisning och opposition 3 hp examinerar lärandemål 4-5, 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 har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig projektrapport 12 hp Betyg: AF

0020   Muntlig redovisning och opposition 3 hp Betyg: UV


