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FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Remissvar: Kompletterande utbildning för personer med 

avslutad utländsk utbildning motsvarande en svensk 

högskoleutbildning 

Dnr LiU-2016-00602 

 

Beslutas att fastställa remissvar på remissen ”Kompletterande utbildning 

för personer med avslutad utländsk utbildning motsvarande en svensk 

högskoleutbildning”, enligt handling. 

  

 

 

 

Delges: 

Utbildningsdirektören 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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Remissvar ”Förfrågan om intresse av att bedriva 
kompletterande utbildningar för personer med 
avslutad utländsk utbildning motsvarande en 
svensk högskoleutbildning” 
 
 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet vill anmäla sitt intresse för att 
bedriva kompletterande utbildning för ingenjörer på kandidat- och masternivå. 
Fakulteten gör bedömningen att innehållet i en sådan kompletterande utbildning 
bör fokusera på de förmågor och färdigheter som ingår i examensmålen för 
utbildningarna och som leder till ökad anställningsbarhet snarare än ytterligare 
fördjupning i teknikområdena. 
 
Ingenjörsrollen idag innebär att man har en vana att arbeta i projekt vilket ställer 
krav på såväl ledarskap som medarbetarskap. Många svenska företag har en ”platt” 
organisation vilket innebär att det är viktigt med kunskap om och insikter den 
särskilda företagsorganisation som råder och också den speciella företagskultur som 
blir följden.  
 
För att bedriva utbildningen på ett resurseffektivt sätt skulle ett upplägg på 60 hp (1 
år) kunna innehålla kurser med innehåll som projektledning, 
ledarskap/medarbetarskap, företagskultur och företagsorganisation, vetenskapligt 
språk (svenska och engelska) gemensamt för alla men också kurser som ”fräschar 
upp” en äldre examen inom t ex programmering, kvalitetsteknik eller något annat 
efterfrågat teknikområde som kan väljas individuellt.  
 
Upplägget i sig skulle också vara möjligt att anpassa för naturvetare, även för få 
deltagare, som då kan samläsa huvuddelen av kurserna men med ett annat utbud 
kopplat till den ursprungliga examens huvudområde. 
 
Dimensioneringen av antal platser måste sättas i relation till efterfrågan men 
inledningsvis vore det lämpligt med 30 helårsplatser med möjlighet att utöka till 60 
helårsplatser.  
 
För att utnyttja lärosätets kapacitet optimalt skulle en mera flexibel modell för 
terminstider och antagning kunna prövas med kursstart exempelvis i oktober 
respektive februari/mars. Detta inte minst med tanke på bostadsläget då det lättar 
på bostadsmarknaden jämfört med att starta samtidigt men all annan utbildning, 
särskilt vid höstterminen. I en sådan modell med antagning två gånger per år skulle 
lämpligen 30 platser per antagningsomgång utannonseras. 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 


