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Utbildningsplan för tekniska masterprogram vid Uppsala 
universitet, 120 hp, 2011/2012 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammen 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-05-10 att gälla fr.o.m. 
2011-07-01. Enligt beslut av rektor finns fr.o.m. 2009-07-01 masterprogram i bioinformatik och fr.o.m. 
2010-07-01 även masterprogram i förnybar elgenerering, inbyggda system, industriell ledning och 
innovation samt molekylär bioteknik. 

2. Mål för masterexamen 

2.1 Högskolelagen 
1 kap. 9 § högskolelagen; Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och 
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa 
problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. 
Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. 

2.2 Högskoleförordningen 
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom 
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt 
forsknings och utvecklingsarbete, och 
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 
 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera 
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra 
till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra 
för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog 
med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt 
arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete, 
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar 
för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

2.3     Lokala mål för de tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet 
Lokala mål för programmen presenteras på http://www.teknat.uu.se/cms/node373 
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3 Examensbestämmelser 

3.1  Beslut enligt högskoleförordningen 

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss 
inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det 
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, 
konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk 
examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen 
utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid 
antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit 
utfärdas. 
 
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss 
inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det 
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, 
konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk 
examen. 
 
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att 
ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen 
gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 
 
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga 
arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har 
fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. 

3.2  Lokala beslut  
En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå 
omfattande högst 15 högskolepoäng. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs 
eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan 
kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens 
examen på grundnivå. Ett examensarbete för masterexamen ska omfatta minst 30 högskolepoäng  
(dvs. 15 hp + 15 hp är inte tillåtet för masterexamen från Uppsala universitet). 
 

3.3 Examensbevis 
Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser. Huvudområdet anges på 
examensbeviset. 
 

3.4 Engelska översättningar 
Magisterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - One Year. 
Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. 
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4 Huvudområden för teknisk examen från Uppsala universitet 

4.1 Beskrivning av samtliga tekniska huvudområden samt vilka 
klassningskriterier som används. 

 
Huvudområdet Teknik finns för utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå och används för 
tekniska kurser inom högskole- och civilingenjörsprogram samt fristående kurser. 
För teknisk examen på grundnivå, dvs. Teknologie kandidatexamen och Högskoleingenjörsexamen 
används endast huvudområdet teknik. 
 
För teknisk examen på avancerad nivå används huvudområdet teknik för Civilingenjörsexamen. För kurser 
inom tekniska masterprogram är särskilda huvudområden på avancerad nivå inrättade. Dessa är 
bioinformatik, förnybar elproduktion, inbyggda system, industriell teknik och molekylär bioteknik. De 
kopplar till programmens huvudsakliga inriktningar och används för teknologie magister/masterexamen. 
Huvudområdena utgör en specificerad del av det mer övergripande huvudområdet teknik och uppfyller 
därmed också kraven för huvudområdet teknik. 
 

4.2 Huvudområdet teknik 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Teknik om den till största delen behandlar 
minst ett av följande områden: 
• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av fysiska 
system som har praktisk användning för att tillfredsställa människans önskan att förbättra sina livsvillkor, 
eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan 
utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 
En kurs som uppfyller ovanstående kan dubbelklassas i ett annat huvudområde under förutsättning att även 
detta huvudområdes kriterier är uppfyllda. 
En kurs som till största delen behandlar ett annat huvudområde kan och ska dubbelklassas i Teknik om den 
innefattar moment som behandlar hur kursens huvudinnehåll praktiskt kan tillämpas i ett tekniskt 
sammanhang (definierat enligt ovanstående kriterier). Dessa moment ska utgöra en signifikant del av 
kursen, de ska tydligt framgå av kursplanen, undervisas på en nivå motsvarande kursens nivå, samt ingå i 
examinationen. En beslutad dubbelklassning i Teknik ska följas upp årligen av berört programråd eller 
TUN och omprövas om kursen avviker från dessa kriterier.  

4.3 Huvudområdet Bioinformatik (avancerad nivå) 
Huvudområdet Bioinformatik är tvärvetenskapligt och innefattar utveckling och användning av 
datorberäkningar och algoritmer för analys av biologiska och molekylärbiologiska data. Inom 
huvudområdet ingår analys, modellering och visualisering av biologiska data samt system för organisation 
och hantering av stora och komplexa datamängder. 
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Bioinformatik om den till största delen 
behandlar: 
• Metoder för analys, modellering och visualisering av biologiska data samt system för organisation och 
hantering av stora och komplexa datamängder eller motsvarande för komponenter i sådana system. 
Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 
• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori kan vara kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
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4.4 Huvudområdet Molekylär bioteknik (avancerad nivå) 
Huvudområdet Molekylär bioteknik har biologi och molekylärbiologi som grund men inbegriper kunskap 
och metoder från andra områden som t.ex. matematik, fysik, datavetenskap, och kemi. Molekylär bioteknik 
innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter 
och processer. 
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Molekylär bioteknik om den till största delen 
behandlar: 

• Tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar därav som t.ex. produkter och processer  

• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av biologiska 
system eller motsvarande för komponenter i sådana system. Komponenter behöver inte vara fysiska utan 
kan utgöras av algoritmer eller programvara. 

• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori kan vara kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 

4.5 Huvudområdet Inbyggda system (avancerad nivå) 
Huvudområdet Inbyggda system handlar om att konstruera inbyggda datorsystem, och analysera huruvida 
systemen har de egenskaper som krävs för önskad funktionalitet.  
Inbyggda system kan alltid ses som delar av större tekniska system. En mångfald produkter i samhället 
styrs av datorer, t.ex. mobiltelefoner, tvättmaskiner, bilar och flygplan. De ser inte ut som datorer, men 
innehåller många mikroprocessorer som kör många rader programkod. De kallas inbyggda datorsystem.  
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Inbyggda system om den till största delen 
behandlar: 

• Metoder som krävs för design, konstruktion, och analys av inbyggda datorsystem, särskilt deras 
programvara.  

• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori kan vara kvalitetsteknik, 
produktionsledning och teknikbaserad affärsutveckling. 
 

4.6 Huvudområdet Förnybar elproduktion (avancerad nivå) 
Huvudområdet Förnybar elproduktion kombinerar teoretiska kunskaper inom området med praktiska 
erfarenheter utifrån ett industriellt relevant perspektiv. Huvudområdet innefattar kunskaper i elkraftteknik 
och nya metoder för förnybar elgenerering. 
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Förnybar elproduktion om den till största delen 
behandlar: 

• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av olika typer 
av kraftverk baserade på förnyelsebar elproduktion eller motsvarande för komponenter i sådana system. 
Komponenter behöver inte vara fysiska utan kan utgöras av algoritmer eller programvara. 

• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är kvalitetsteknik, miljöteknik 
och projektledning. 
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4.7 Huvudområdet Industriell teknik (avancerad nivå) 
Huvudområdet Industriell teknik är tvärvetenskapligt och kombinerar teknisk kunnande med frågor som rör 
organisation och ledning, innovationsprocesser samt entreprenöriell verksamhet.  
 
En kurs kan och ska klassas som tillhörande huvudområdet Industriell teknik om den till största delen 
behandlar: 

• Metoder för utveckling, konstruktion, driftsättning, verifiering, användning eller underhåll av tekniska 
system inom utvalt ämnesområde eller motsvarande för komponenter i sådana system. 

• Teknikbaserad affärsutveckling. Detta innefattar t.ex.  entreprenörskap och marknadsanalys men även 
kurser som produktutveckling.  

• Metoder för effektiv organisation av de processer som är involverade i förverkligandet av momenten 
enligt ovanstående punkt. Exempel på kurser som faller inom denna kategori är industriell ekonomi, 
produktionsledning, industrialisering, kvalitets- och miljöteknik samt projektledning. 

5 Programmens innehåll och upplägg 

5.1 Upplägg, allmänt 
De tekniska masterprogrammen vid Uppsala universitet är sammanhållna 2-åriga program med möjlighet 
till avgång med magisterexamen efter ett år. Programmen innehåller rekommenderade studiegångar. 
Anledningen är att kvalitetssäkra studentens examen genom att visa på ett kursutbud där studenterna direkt 
uppnår målen i högskoleförordningen. Det finns även anvisade valbara kurser där specialisering kan uppnås 
genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
 
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med stor självständighet och med ansvar för det egna 
lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom huvudområdet. Det betyder även att studenterna 
uppnår en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 
 

5.2 Upplägg för masterprogrammet i bioinformatik 
Detta ämnesövergripande masterprogram har till syfte att utbilda studenter inom ämnet bioinformatik. 
Området bioinformatik omfattar förutom molekylärbiologi, genetik och genomik samt deras tillämpningar i 
forskning och utveckling, även tillämpningar av datavetenskap, matematik och matematisk statistik inom 
dessa områden.  Studenterna tillägnar sig både teoretiska och praktiska färdigheter inom bioinformatik och 
dess tillämpningar. Kursutbudet är främst baserat på de ämnesområden som har stark 
forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet. Dessutom 
erbjuds kurser som förbereder för en yrkesverksamhet inom näringsliv och myndigheter.  
Examensarbetet utförs på företag, statligt verk eller inom universitetet. För masterexamen finns två 
alternativ för examensarbeten; 30hp eller 45 hp. För magisterexamen görs ett examensarbete om 15 hp. 
 

5.3 Upplägg för masterprogrammet i förnybar elgenerering 
Detta specialiserade masterprogram har till syfte att utbilda studenter inom förnybar elgenerering.  
Det ämnesmässiga innehållet i programmet kan benämnas som kunskaper i både elkraftteknik och nya 
metoder för förnybar elgenerering. Karakteristiskt är att programmet kombinerar teoretiska kunskaper inom 
området med praktiska erfarenheter utifrån ett industriellt relevant perspektiv. 
Det finns kurser som syftar till teoretisk förståelse parallellt med en praktisk kompetens för de 
frågeställningar och tekniker som karakteriserar området.  
Programmet förbereder för en yrkesverksamhet inom näringsliv eller fortsatt utbildning på forskarnivå. 

6 



5.4 Upplägg för masterprogrammet i inbyggda system 
Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till masterexamen med inbyggda system 
som huvudområde.  Kursutbudet består till största delen av kurser i systemteknik, datorteknik, och 
datavetenskap.  Huvudområdet kan kompletteras med kurser inom t.ex. matematik och elektronik. Kurser 
kan även läsas vid andra lärosäten, inom eller utom landet. Valfriheten är stor inom programmet, och 
möjligheterna att skapa egna kombinationer är en av programmets styrkor. Undervisningen anknyter i hög 
grad till aktuell forskning speciellt inom forskningscentra UPMARC (Uppsala Programming for Multicore 
Architectures Research Center) och WISENET (Uppsala VINN Excellence Center for Wireless Sensor 
Networks). 
 

5.5 Upplägg för masterprogrammet i industriell ledning och 
innovation 

Det ämnesmässiga innehållet i programmet kan benämnas som kunskaper i innovationsledning som 
praktisk aktivitet och som teoretiskt fält. Med ”entreprenörskap” avses då den sammansatta process via 
vilken nya ekonomiska aktiviteter och nytt värdeskapande manifesterar sig i världen. Med ”innovation”, å 
sin sida, avses här processer via vilka nya produkter, tjänster, upplevelser och värden skapas. De två 
begreppen överlappar, vilket gör att programmet i stort kan sägas omfatta skapandet av nya värden i den 
teknikintensiva ekonomin. De kunskaper som förmedlas i programmet omfattar både de förmågor som 
krävs för att verkställa detta och de kunskaper som krävs för att förstå, analysera och hantera sådana 
processer i en bred mängd kontexter. Karakteristiskt här är att programmet kombinerar praktiknära kunskap 
i innovation med teoretiska fördjupningar i bl.a. entreprenörskap, produktutveckling och projektledning.  
Sammanfattningsvis lägger programmet stor vikt vid såväl: 

 Den praktiska aspekten, att ge studenten de verktyg han/hon behöver för att engagera sig i 
management och innovativ verksamhet.  

 Den teoretiska aspekten, att ge studenten en inblick i den teori som existerar kring management 
och innovationsledning, för att möjliggöra en självständig teoretisk utveckling i samklang med 
praktiskt entreprenörskap. 
 

5.6 Upplägg för masterprogrammet i molekylär bioteknik 
Huvudområdet Molekylär bioteknik har biologi och molekylärbiologi som grund men inbegriper kunskap 
och metoder från andra områden som t.ex. matematik, fysik, datavetenskap, och kemi. Molekylär bioteknik 
innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter 
och processer. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på de ämnesområden som har stark 
forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet. Dessutom 
erbjuds kurser som förbereder för en yrkesverksamhet inom näringsliv och myndigheter.  
Examensarbetet utförs på företag, statligt verk eller inom universitetet. För masterexamen finns två 
alternativ för examensarbeten; 30hp eller 45 hp. För magisterexamen görs ett examensarbete om 15 hp. 

6 Studieplaner 
Studieplanerna för de olika masterprogrammen presenteras i detalj i programbilaga 1 – 6. 
Med beteckningen nivå/djup i studieplanerna anges kursens nivå och djup i förhållande till examenskrav.  
Följande beteckningar används 
G1N Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier. 
G1F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp. 
G2F Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp. 
G2E Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen 
 
A1N Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå 
A1F Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå 
A1E Examensarbete för magisterexamen 
A2E Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen   
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6.1 Tillgodoräknande av kurser i program 
Syftet med ett tillgodoräknande är att de studenter, som redan har kunskaper motsvarande någon av 
programmets kurser, inte ska behöva läsa samma sak en gång till. 
Tillgodoräknande av kurs finns reglerat i högskoleförordningen 6 kap 12-14§§. Ytterligare 
information finns i "Lokala föreskrifter till examensordningen..." och i alla gällande 
utbildningsplaner. Ett tillgodoräknande ger underlag för särskild behörighet och urval till 
fortsättningskurser, det ger även underlag för examensavdelningen vid ansökan om examen. Ett 
tillgodoräknande är ett administrativt beslut till skillnad från examination, där den studerandes 
kunskaper prövas av betygsättande lärare, t.ex. genom ett skriftligt prov eller en muntlig tentamen. 
Vid ett tillgodoräknande av en hel kurs får studenten alltid den redan lästa och godkända kursen 
inskriven i sitt examensdokument. Det är alltså alltid den lästa kursens högskolepoäng som anges 
oberoende av det högskolepoängtal som den motsvarande tillgodoräknade kursen har inom vår 
utbildningsplan. Beslut om tillgodoräknande fattas av examensavdelningen på Uppsala universitet. 
 

6.2 Kursanmälan 
Anmälan till kurser kommande termin ska lämnas 15 april resp. 15 oktober årligen. Anmälan görs direkt på 
www.studera.nu, anvisningar finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/student/ 
Antagningsbesked skickas ut till de sökande och svar krävs.  
Utan kursanmälan garanterar vi inte att det finns plats på kursen. Kursanmälan är nödvändig för att 
schemaläggning och lokalbokning ska kunna göras på bästa sätt vilket gynnar både studenter och lärare.  
 

7 Föreskrifter om behörighet 

7.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till masterprogrammen är examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp. 
För de engelskspråkiga programmen krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk 
kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). 

7.2 Särskild behörighet till masterprogrammet i bioinformatik 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

 examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp  
 kunskaper i matematik (t.ex. algebra, analys, differentialekvationer och matematisk statistik) 

motsvarande 30 hp. 
 kunskaper i datavetenskap och beräkningsvetenskap (t.ex. numeriska beräkningsmetoder, 

algoritmer, datastrukturer och programmering) motsvarande 30 hp.  
  

7.3 Särskild behörighet till masterprogrammet i förnybar elgenerering 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

 examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp  
 90 hp i  teknik/elektroteknik eller motsvarande och 25 hp i matematik. 

  

7.4 Särskild behörighet till masterprogrammet i inbyggda system 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

 examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp inom något av huvudområdena teknik, matematik, 
datavetenskap eller motsvarande  

 30 hp i matematik och 30 hp i datavetenskap, inklusive programmering, datorarkitektur och 
operativsystem. 
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7.5 Särskild behörighet till masterprogrammet i industriell ledning 
och innovation 

Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  
 examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp med teknisk, naturvetenskaplig, medicinsk eller 

farmaceutisk inriktning.   
 

7.6 Särskild behörighet till masterprogrammet i molekylär bioteknik 
Som särskilt behörighetskrav till programmet gäller:  

 examen på grundnivå omfattande lägst 180 hp inom något av ämnesområdena naturvetenskap, 
datavetenskap, teknik, matematik, farmaci eller medicin. 

 kunskaper i matematik (t ex algebra, analys, differentialekvationer och matematisk statistik) 
motsvarande 30 hp. 

 kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylär 
genetik motsvarande 30 hp. 

 kunskaper och laborationsfärdigheter i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi 
motsvarande 30 hp. 

 kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet med programvara för beräkningar och 
textbearbetning. 

 

7.7 Antagning till senare del av program 
För antagning till senare del av ett tekniskt masterprogram fordras normalt att minst 15 hp 
programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen ska vara godkända vid 
ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför 
höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen. 

8  Examination  

8.1 Skriftlig tentamen eller dugga i skrivsal  
Anmälan sker via webben (adress www.teknat.uu.se/  eller studentportalen för kemikurser) senast 14 dagar 
före tentamensdatum. Även avanmälan sker via webben.  Skriftliga prov i alla universitetets skrivsalar 
examineras anonymt och det är viktigt att rätt tentamenskod medförs till skrivningen. Tid och plats för 
skriftlig tentamen eller dugga anslås på hemsidan www.teknat.uu.se. Vid tentamen tillämpas inte 
akademisk kvart. Vid skriftligt prov är skrivtiden normalt fem timmar. Man måste skriva i minst 30 minuter 
innan man får lämna skrivsalen. Kontroll av koder görs på hemsidan under "Visa mina anmälningar" eller 
"Skicka ut mina anmälningar".  
 

8.2 Övriga examinationsformer 
Examinationsform framgår av kursplanen. Platser och tider meddelas vid kursstart.T  
 

8.3 Betygsskala 
Betyg skall sättas på varje kurs samt, när så bedöms ändamålsenligt med hänsyn till kursens art, även på del 
av kurs. Som slutbetyg på hel kurs skall något av uttrycken underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm 
godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Om särskilda skäl föreligger kan något av uttrycken 
underkänd (U) eller godkänd (G) användas på vissa kurser. Detta anges i gällande kursplan. 
 

9 



10 

8.4 Betygsättning 
Målskrivningen i kursplanerna anger kursens förväntade studieresultat, dvs den beskriver vad som krävs för 
att bli godkänd på kursen. Kraven på högre betygssteg formuleras i termer av stegvis högre kvalitet i 
måluppfyllelsen. Vad som gäller för en viss kurs skall tydligt redovisas för studenterna vid kursstart.  
 

8.5 Inrapportering av tentamensresultat 
En student har, om inte särskilda skäl föreligger, rätt att få prov rättat och betygsatt inom högst 25 dagar, 
dock minst 14 kalenderdagar före omprov. Provresultat ska efter avslutad rättning och betygsättning snarast 
dokumenteras i UPPDOK. Student som styrker behov av särskilt intyg över resultat ska kunna få ett sådant 
utan dröjsmål. (Enligt ”Riktlinjer för studenternas villkor” Konsistoriet 2009-12-07). Godkända 
laborationer och andra obligatoriska kursmoment ska rapporteras till UPPDOK så snart som möjligt efter 
läsperiodens slut. Det åligger den kursansvariga institutionen att registrera sådana moment. För kurser som 
består av flera delkurser sätts sammanfattningsbetyg. 
 

8.6 Omtentamen 
För samtliga aktuella kurser erbjuds minst tre tentamenstillfällen årligen. Kurser som ges i period 1 har 
ordinarie omtentamen i januari samt ytterligare omtentamenstillfälle i augusti, kurser som ges i period 2 har 
ordinarie omtentamen direkt efter påskledigheten samt ytterligare omtentamenstillfälle i augusti, kurser 
som ges i period 3 har ordinarie omtentamen i juni samt ytterligare omtentamenstillfälle augusti och kurser 
som ges i period 4 har ordinarie omtentamen i augusti samt ytterligare omtentamenstillfälle i januari. För 
kurser som ges flera gånger årligen kan ordinarie tentamen för ett kurstillfälle gälla även som omtentamen 
för ett annat. I dessa fall kan ovanstående regel om tider för tentamen tillåtas variera. Vad som gäller för en 
kurs ska tydligt annonseras för studenterna. 
Student som underkänts i visst prov två gånger skall, om studenten önskar, erbjudas annan examinator eller 
annan examinationsform. Rätten till nytt prov för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i 
beslut av rektor. (Enligt ”Riktlinjer för studenternas villkor” Konsistoriet 2009-12-07). 
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