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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Uppdrag till programnämnderna avseende kandidatarbete  
inom civilingenjörsprogrammen 
 

För att få ut en civilingenjörsexamen krävs inte bara teoretiska kunskaper utan också ett antal färdigheter 

och förmågor. I examensordningen (högskoleförordningen) anges ett antal färdigheter och förmågor samt 

förhållningssätt och värderingsförmågor som våra studenter ska ha visat innan de kan få ut sin examen. 

Programnämnder och enskilda lärare har sammantaget en lång och gedigen erfarenhet av examination av 

de teoretiska kunskaperna men det krävs sannolikt ytterligare utvecklingsarbete innan vi kommit lika långt 

avseende examination av färdigheter och förmågor.  

LiTH har redan tidigare valt CDIO-syllabus som verktyg för att möta programmål och examenskrav och 

att därigenom säkerställa att vi lever upp till kraven på att ha examinerat inte bara de teoretiska 

kunskaperna utan också de ingenjörsmässiga förmågor som krävs för att få ut en civilingenjörsexamen 

från LiTH. Det kan handla om förmågor som att arbeta i grupp, att kommunicera muntligt och skriftligt 

där man visar förmåga att kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser i olika sammanhang mm. 

 

Genom att införa ett obligatoriskt kandidatarbete under årskurs 3 på våra civilingenjörsprogram, 

företrädesvis under termin 6, säkerställer vi att samtliga studenter ges möjlighet att träna sina 

ingenjörsmässiga färdigheter/förmågor och att vi därvid också ges tillfälle att examinera dessa moment. 

Man kan också konstatera att vi blir mer lika i jämförelse med våra huvudkonkurrenter såväl nationellt 

som internationellt. På flera av våra civilingenjörsprogram har vi redan idag poängmässigt relativt 

omfattande projektkurser där projekten genomförs i grupper om 6-8 studenter. Dessa kurser kan sannolikt 

utgöra en grund för arbetet med att utveckla obligatoriska kandidatarbeten. Att handleda individuella 

kandidatarbeten inom civilingenjörsutbildningarna finns det sannolikt inte personella resurser till ute i 

kärnverksamheten. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående uppdrar Fakultetsstyrelsen till programnämnderna att möjliggöra 

införande av kandidatarbete i årskurs 3 på civilingenjörsprogrammen. Kandidatarbetet kan införas 

successivt men ska vara obligatoriskt på alla civilingenjörsutbildningar vid LiTH senast 2014. Dvs 

kandidatarbetet kommer att vara obligatoriskt för studenter antagna fr o m ht 2011. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag 

som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Helen Dannetun, ordförande, ledamöterna Jan Lundgren, Göran 

Bergqvist, Hans Knutsson, Petter Krus, Bengt Assarsson, Dan Jangblad, Jonas Jansson, Linda Svensson, 

Elin Andersson och Elina Rönnberg. Vidare har närvarit personalföreträdare Janerik Lundquist och Ingo 

Hölscher, fakultetsdirektör Viktor Arnell, kanslichef Per Larsson och styrelsekoordinator Maria Boberg. 

 

 

 

 

 

Helen Dannetun  Maria Boberg 


