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b3.8 OBLIGATORISKT KANDIDATPROJEKT (ingående i 

civilingenjörsprogrammens termin 6 fr.o.m. vt 2014)  

b3.8.1 Allmänna bestämmelser  

I samtliga civilingenjörsutbildningar vid LiTH ingår ett obligatoriskt kandidatprojekt, som 

också kan utgöra examensarbete för teknologie kandidatexamen. Under programtermin 6 på 

resp. program  

D   DPU   EMM   I   IT   KB   KTS   M   MED   MT   TB   Y  

 

ges en eller flera särskilda kurser som utgör kandidatprojektet och vars kursplaner innehåller 

kursspecifika bestämmelser som kompletteras med gemensamma bestämmelser nedan.  

b3.8.2 Mål  

Civilingenjörsutbildningarnas kandidatprojekt är obligatoriska och ska bidra till att generella 

och programspecifika mål för civilingenjörsexamen uppnås. Kandidatprojektet har specifika 

mål som anges i respektive kursplan men innefattar även följande lärandemål som är 

gemensamma för samtliga kandidatprojektskurser vid LiTH.  

 Ämneskunskaper  
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna  

o systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden  

o tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet  

o tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till 

den  

 Individuella och yrkesmässiga färdigheter  
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att  

o formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar  

o söka och värdera vetenskaplig litteratur  

 Arbeta i grupp och kommunicera  
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att  

o planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i 

grupp.  

o professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt  

o kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete  

 CDIO ingenjörsmässighet  
Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna  

o skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar  

o göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter  

b3.8.3 Kandidatprojekt under utlandsstudier  

I samband med utlandsstudier görs en individuell planering tillsammans med 

utbildningsledare av hur kravet på kandidatprojekt på civilingenjörsprogrammet ska 

uppfyllas.  

http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=D&-op=eq&kp_programprofil=D&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=DPU&-op=eq&kp_programprofil=DPU&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=EM&-op=eq&kp_programprofil=EM&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=I&-op=eq&kp_programprofil=I&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=IT&-op=eq&kp_programprofil=IT&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=KeBi&-op=ct&kp_programprofil=civ&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=KTS&-op=eq&kp_programprofil=KTS&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=M&-op=eq&kp_programprofil=M&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=MED&-op=eq&kp_programprofil=MED&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=MT&-op=eq&kp_programprofil=MT&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=TB&-op=eq&kp_programprofil=TB&-op=eq&kp_termin=6
http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/action.lasso?&-response=lot_response.lasso&-op=eq&kp_budget_year=2014&-op=eq&kp_programkod=Y&-op=eq&kp_programprofil=Y&-op=eq&kp_termin=6
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b3.8.4 Påbörjande av kandidatprojekt (T.o.m. läsåret 2014/2015 gäller särskilda 

övergångsregler)  

För att få påbörja kandidatprojektet ska följande krav vara uppfyllda.  

 Den studerande ska den 1 oktober ha minst 90 hp godkänt i kurser inom 

programtermin 1-4 (frivilliga kurser inräknas inte)  

 Den studerande ska den 1 oktober ha slutfört de specifika ämneskurser från 

programtermin 1-4 som i vissa fall anges i kursplanen för respektive 

kandidatprojektkurs.  

Vid bedömning av uppfyllande av kraven ska individuella beslut, fattade t.ex. i samband 

med antagning till senare del av programmet, beaktas.  

Studenter som den 1 oktober inte uppfyller kraven för påbörjande av kandidatprojektet 

bör studieplanera tillsammans med studievägledare. 

Övergångsbestämmelser för kandidatprojekt  

 2013/2014  
o Studerande som 2013-10-01 har minst 90 hp godkänt från termin 1-4 

(frivilliga kurser räknas inte) anmäler sig till kurser inklusive kandidatprojekt 

enligt eget önskemål samt flyttas upp till programtermin 6.  

o Studenter som 2013-10-01 inte uppfyller poängkravet för påbörjande av 

kandidatprojektet ska studieplanera tillsammans med studievägledare. För 

studieplaneringen gäller att studenten kan planera för  

 oavslutade kurser från programtermin 1-4  

 kurser från programtermin 6  

 kandidatprojektet om studenten bedöms ha möjlighet att kunna 

genomföra detta, dock senast när projektgrupperna bestäms.  

 2014/2015  
o Studerande som 2014-01-10 har minst 90 hp godkänt från termin 1-4 

(frivilliga kurser räknas inte) anmäler till kandidatprojekt enligt instruktioner 

för anmälan på webben: (länk till blankettsidan). Om förkunskapskravet till 

kandidatprojektet uppfylls efter 1 oktober görs en individuell bedömning om 

det är möjligt att delta beroende på när projektgrupperna bestäms, dock senast 

under november månad. 

b3.8.5 Examination  

Examinator för kandidatprojekt ska ansvara för att examinationen sker i enlighet med 

kursplanen och i tillämpliga delar utföra de uppgifter som gäller för examinator för 

examensarbeten.  

 
 

http://www.lith.liu.se/sh2014/rules.html#rules1415
http://www.lith.liu.se/sh2014/rules.html#rules1415
http://www.lith.liu.se/sh2014/rules.html#b3.5.9
http://www.lith.liu.se/sh2014/rules.html#b3.5.9

