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Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid 
Uppsala universitet, 300 hp, 2008/2009 

1. Beslut om att anordna utbildningsprogrammen 
 
Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 att gälla fr o m 
2009-07-01. Enligt beslut av konsistoriet den 22 september 2006 skall nedanstående civilingenjörsprogram 
finnas inrättade vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01.  De nya femåriga civilingenjörsprogrammen 
ersätter tidigare 4,5-åriga program enligt den högskoleförordning som skall tillämpas vid antagning till 
utbildning som börjar efter utgången av juni 2007. 
 
Programmen är:  
Civilingenjörsprogrammet i bioinformatik (X2) 
Civilingenjörsprogrammet i energisystem (ES)  
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT)  
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (K)  
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W)  
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (X1)  
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (STS)  
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (F)  
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap (Q)  

2. Mål för civilingenjörsexamen 

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 
Civilingenjörsexamen 
Omfattning 
Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. 
 
Mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta 
som civilingenjör. 
 
Kunskap och förståelse 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete, och 
– visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, 
som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. 
 
Färdighet och förmåga 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa 
frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
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– visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, 
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, 
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, 
förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, 
– visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, 
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och 
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika 
grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund 
för dessa. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För civilingenjörsexamen skall studenten 
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den 
används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För civilingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen 
för kraven i denna examensbeskrivning.  

2.3 Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet 
För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs  

• godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete). 

• minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå  
(inklusive examensarbete).  

• alla obligatoriska kurser inom programmet.  
• 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.  

2.4 Preciserade krav för programmen 
Nedanstående preciserade krav för programmen skall betraktas som preliminära. Programmen är under 
uppbyggnad och mer preciserade krav för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng kan tillkomma i 
senare versioner av utbildningsplanen, när arbetet med programmens totala utformning är fullt genomförd. 

2.4.1 Preciserade krav för programmet i Energisystem 
Av de icke obligatoriska kurserna i åk 4-5 som i namnet har tillägget teknik och system måste minst tre 
läsas inom examenskravet. 

2.4.2 Preciserade krav för programmet i Teknisk fysik 
Utöver alla fetstilsmarkerade kurser under de tre första åren är 15 hp kvantfysik under år 4-5 obligatorisk 
inom examenskravet för programmet i teknisk fysik, alla inriktningar. För inriktningarna år 4-5 gäller 
därutöver särskilda obligatoriekrav som framgår av studieplanerna.  
 
2.4.3 Preciserade krav för programmet i System i teknik och samhälle 
90 högskolepoäng humaniora/samhällsvetenskap, inklusive kursen Uppsats STS, 15 hp, är obligatoriskt 
inom examenskravet. 
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2.5 Engelska översättningar 
Civilingenjörsexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science in Engineering. 
Programmet anges på examensbeviset som inriktning, de engelska översättningar som används är: 
Specialization: Bioinformatics  Engineering 
Specialization: Chemical  Engineering. 
Specialization: Computer and Information Engineering 
Specialization: Energy Systems Engineering 
Specialization: Engineering Physics 
Specialization: Environmental and Water Engineering 
Specialization: Materials Engineering 
Specialization: Molecular Biotechnology Engineering  
Specialization: Sociotechnical Systems Engineering 

2.6 Möjlighet att avlägga ytterligare civilingenjörsexamen  
Två (eller flera) civilingenjörsexamina vid Uppsala universitet kan utfärdas endast om examenskravet 
uppfylls samt att ett separat examensarbete utförs för var och en av de båda examina 

3 Programmens innehåll och upplägg 

3.1 Upplägg, allmänt 
Civilingenjörsprogrammen i Uppsala är sammanhållna 5-åriga yrkesprogram med möjlighet till avgång 
med teknologie kandidatexamen efter tre år. Civilingenjörsprogrammen innehåller en stor andel 
obligatoriska kurser under de tre första åren. Anledningen är att kvalitetssäkra yrkesrollen genom en 
lämplig grund inom traditionella ämnen och ingenjörsvetenskap vilket är nödvändigt för att studenterna 
skall uppnå målen i högskoleförordningen. Under de två sista åren ökar andelen valbara kurser där 
specialisering kan uppnås genom successiva val av kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. 
Bland de valbara kurserna finns rekommenderade studiegångar.  
Varje läsår är indelat i fyra läsperioder, två under höstterminen och två under vårterminen.  
Entreprenörskolan i Uppsala är en ettårig studiegång som studenter från alla program kan söka och 
medräkna i sin civilingenjörsexamen.  

3.2   Progression i utbildningen  
Progression inom programmen innebär en successivt bättre kompetens i relation till ingenjörsrollen, 
parallellt med fördjupningen i fråga om vetenskapligt förhållningssätt och traditionella ämneskunskaper. 
Kurserna inom programmets studieplaner medför att progression uppnås i utbildningen på en väl avvägd 
nivå mellan ämnesdjup och nödvändig ingenjörsbredd.  
Inom kurser på avancerad nivå arbetar studenterna med större självständighet och ökat ansvar för det egna 
lärandet. Det betyder ökat djup och komplexitet inom teknik, som är det huvudsakliga området för 
utbildningen, och inom det valda programmets teknikinriktning. Det betyder även att studenterna uppnår en 
god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. 

3.3 Studieplaner 
Studieplanerna för de olika civilingenjörsprogrammen, presenteras i detalj i bilaga 1 - 9. Huvudområde 
anges med förkortningarna B = biologi, D = datavetenskap, F = fysik,  
G = geovetenskap, K = kemi, M = matematik, T = teknik, S = samhällsvetenskap, H= humaniora och  
STS = System i teknik och samhälle. Vissa huvudområden från andra fakulteter skrivs ut.  
 
Med nivå menas fördjupningsnivå i förhållande till examenskrav. För detta används beteckningarna AB och 
C på grundnivå och D, E på avancerad nivå. 
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I studieplanerna används olika text för att markera kursernas betydelse: 
 
• Obligatoriska kurser – betyder att kursen är obligatorisk inom examenskravet. I studieplanerna 

markeras de obligatoriska kurser som ingår i programmen genom att kursens kod och namn skrivs med 
fet text.   

• Icke obligatoriska kurser - en icke obligatorisk kurs är markerad med vanlig text i kursnamnet. 
Kursen krävs ej inom examenskravet. Dock gäller att alla icke obligatoriska kurser inom en 
rekommenderad studiegång får medräknas i en examen utan särskilt beslut. Kurserna ingår i 
programmen och ligger under respektive programråds ansvarsområde.  

• Tillvalskurser. Inom vissa program finns ett antal kurser som erbjuds utöver den rekommenderade 
studiegången. Kurserna kan medräknas i en examen utan särskilt beslut. En tillvalskurs är markerad 
med vanlig text i kursnamnet. 

3.4 Programspecifika tillägg 

3.4.1  Programmet i energisystem 
Programmet drivs i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Institutioner vid SLU är kursansvariga 
för ca hälften av programmets kurser. Studenterna kommer under sin utbildning att möta två olika 
universitetsmiljöer och delvis olika regler1.  

3.4.2 Programmet i miljö- och vattenteknik 
Programmet drivs i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. 

3.4.3  Programmet i System i teknik och samhälle 
Detta är en tvärvetenskaplig utbildning som leder till civilingenjörsexamen. 
90 hp humaniora/samhällsvetenskap är obligatoriskt inom examenskravet. Kursen Uppsats STS, 15hp ges 
på avancerad nivå inom huvudområdet STS och den räknas som examensarbete för filosofie 
kandidatexamen med huvudområde STS. För studenter som önskar avlägga filosofie kandidatexamen inom 
ramen för STS-programmet med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, kan kursen 
även tillgodoräknas mot ett Examensarbete på grundnivå (C-uppsats) inom det huvudområde de valt att 
skriva inom, dvs företagsekonomi, ekonomisk historia, samhällsgeografi, filosofi eller idé- och 
lärdomshistoria. 

3.4.3 Entreprenörskolan i Uppsala  
Entreprenörskolan i Uppsala är ett ettårigt program, 60 högskolepoäng, som kan ersätta det ordinarie 
avslutande studieåret inom respektive utbildningsprogram och ger en unik utbildningsprofil mot teknik- och 
affärsutveckling.  

3.5 Tillgodoräknande av kurser i program 
Enligt föreskrifter i högskoleförordningen har studerande rätt till att tillgodoräkna sig viss utbildning inom 
eller utom landet. Den studerande får även tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter som 
har förvärvats i yrkesverksamhet. 
Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av programsamordnare eller utbildningsledare på 
delegation från fakultetsnämnden. Sådan framställan skall bifallas om den utbildning eller de kunskaper 
och färdigheter som den studerande åberopar är av en sådan natur och har en sådan omfattning att de i 
huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att ersätta. Studenten vänder sig direkt till 

                                                        
1  Regelsamling för SLU återfinns på adress http://utbildning.slu.se/Att_studera_vid_SLU/Regelsamling/   
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studievägledaren som bereder ärendet. Beslutshandlingar hanteras via UTH-enheten som rapporterar till 
UPPDOK och arkiverar beslutshandlingar tillsammans med aktuellt beslutsunderlag. 
 
Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av examensenheten 
inom Studerandebyrån. Studenten ansöker hos examensenheten men handlingar inlämnas på 
studerandeexpeditionen vid UTH-enheten. Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av 
studiernas äkthet samt översättning till svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets 
studievägledare som bereder ärendet vidare genom kontakt med berörd examinator och 
programsamordnare. Denna beredning kan leda till att studierna skall betraktas som införande av kurs i 
teknisk yrkesexamen snarare än tillgodoräknande av obligatorisk kurs inom program.  
Om inte hela den lästa kursens poängtal får medräknas inom examenskravet skall detta tydligt framgå av 
beslutshandlingen. 
 
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet gäller gemensamma riktlinjer för 
bedömningar av tillgodoräknande av kurs, införande av kurs och antagning till senare del av tekniska 
yrkesprogram. I detta ligger även krav på att samtliga obligatoriska kurser inom programmen skall vara 
tydligt definierade. Dessa riktlinjer är fastställda av tekniska utbildningsnämnden 11 november 2008 och 
finns tillgängliga på adress http://www.teknat.uu.se/cms/node229 

3.6 Införande av kurs i examen 
Införande av kurs i teknisk yrkesexamen skall göras utifrån kursens relevans för utbildningen. Anses kursen 
som till fullo relevant skall ingen poängreducering ske inom examenskravet även om kursen räknas som 
"icke-teknisk". Relevansen skall bedömas ur ett helhetsperspektiv på utbildningen så att gällande krav på 
bredd och djup inte åsidosätts. Det betyder att kurser utanför civilingenjörsprogrammen inte alltid kan 
medräknas med full poäng inom examenskravet. Kurser inom Entreprenörskolan i Uppsala får införas med 
full poäng inom examenskravet för civilingenjörsexamen. 
 

4  Föreskrifter om behörighet 

4.1 Särskild behörighet 
För att kunna antas till civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet gäller grundläggande behörighet för 
högskolestudier (högskoleförordningen: se www.hsv.se) samt standardbehörighet E.2.1 med undantag för 
kursen Ma E. 
Inför ansökan till studier hösten 2010 kommer behörigheten att ändras så att undantag för kursen Ma E inte 
längre gäller. 
     
Kurser på program inom gymnasieskolan 
ämne, kurs, betyg 
 

Ssk beh från "gamla" gymnasieskolan 
ämne/åk/etapp (betyg 3) 

Matematik: Ma D, 3 eller G 
Fysik: Fy eller Fy B, 3 eller G 
Kemi: Kemi A, 3 eller G 
 

Matematik: 3 åk NT/etapp 4 
Fysik: 3 åk NT/etapp 4 
Kemi: 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe/etapp 3, (2 
åk N för betyg som är utfärdade 1985 el 1986) 

Kravet på kunskaper i matematik, fysik och kemi kan uppfyllas även av den som har kunskaper från annan 
nuvarande eller tidigare svensk eller utländsk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om 
motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. 
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4.2  Antagning till senare del av utbildningsprogram 
Studenter som utanför program förvärvat motsvarande kunskaper kan ansöka om antagning till senare del 
av utbildningsprogram. Dessa studerande skall kontakta studievägledaren som också tillhandahåller 
ansökningsblankett. Ansökan inlämnas till respektive programsamordnare. Antagning till senare del sker 
både till vår- och hösttermin. Om den som antas till senare del är registrerad på ett annat program inom 
teknisk-naturvetenskaplig fakultet registreras studieavbrott på detta program 
 
För att en studerande skall antas till studier i andra årskursen skall han eller hon ha klarat minst 40 hp 
kurser av relevans för utbildningen. 
För att antas till tredje året gäller att studenten skall ha klarat minst 85 hp relevanta kurser. 
För att antas 4:e årets gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser av relevans för utbildningen.   

4.3 Anstånd 
Om särskilda skäl föreligger kan man beviljas anstånd med att påbörja sina studier. För att anstånd skall 
beviljas skall följande två villkor vara uppfyllda: 

• Studenten skall inte själv råda över skälet till anstånd. 
• Skälet skall ha uppstått efter ansökningstidens utgång. 

Särskilda regler gäller vid militärtjänstgöring. Ta alltid kontakt med studievägledningen innan du ansöker 
om anstånd. 

4.4 Villkor för tillträde till delar av utbildningsprogram 
Samtliga kurser inom civilingenjörsutbildningarna kan läsas som fristående kurs i mån av plats. För de 
kurser som inte finns medtagna i universitetets utbildningskatalog skall ansökan lämnas via ordinarie 
antagningsförfarande eller lämnas till programsamordnaren i god tid före kursstart. 
 
Från lå 2010 kan studenter med teknologie kandidatexamen inom relevant teknikområde antas till de 
masterprogram som planeras ligga parallellt med åk 4-5  av civilingenjörsprogrammen. 

4.5 Kursanmälan 
Anmälan till kurser kommande termin skall 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 skall kunna göras på bästa sätt vilket gynnar både teknologer och lärare. 
Det är även viktigt att teknologer ges möjlighet att söka fristående kurser och kurser inom andra program 
utan att begära studieuppehåll. Väljer studenten kurser utanför programmet krävs beslut om införande av 
kurs i yrkesexamen. Beslut fattas av programsamordnaren. 
 

5 Betyg 

5.1 Betygsskala 
Inom civilingenjörsprogrammen skall betyg 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.  
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5.2 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.  

5.3 Förnyat prov för högre betyg (plussning) 
Genom beslut av rektor 1996-04-26 ges möjlighet till förnyat prov för högre betyg. Beslutet gäller endast 
de kurser som har betygsskala 3, 4 och 5 för godkända betyg och ingår i tekniskt yrkesprogram. För vissa 
kurser med stort laborativt innehåll är ”plussning” inte tillåten. Detta skall framgå av aktuella kursplaner. 
 
Förnyat prov för högre betyg får ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången registrerats 
med godkänt betyg i UPPDOK. I de fall det förnyade provet avser delkurs måste detta ske innan slutbetyg 
sätts på hela kursen. Det åligger den enskilde studenten att själv ta kontakt med berörd lärare och meddela 
att omprov kommer att utföras och att slutbetyg därför ej skall rapporteras. Om studenten misslyckas med 
att höja sitt betyg, gäller det tidigare betyget. Förnyade prov får endast ske vid schemalagt 
tentamenstillfälle. Dokumentation av först erhållet betyg finns även efter höjning i UPPDOK-registret som 
kompletterande kursuppgift. 
 

6 Uppflyttning till högre årskurs 
För att en studerande skall få påbörja studierna i andra årskursen bör han eller hon ha klarat minst 35 hp av 
kurserna i programmets studieplan.  För att få börja det tredje årets kurser bör studenten ha klarat minst  
45 hp av första årskursen och minst 35 hp av andra årskursen. En student som inte uppfyller dessa krav 
erbjuds att i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. Denna fastställs av 
studievägledaren. 
 
För att få börja 4:e året gäller att studenten skall ha klarat minst 120 hp kurser i programmets studieplan.     
En student som inte uppfyller dessa krav skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell 
studieplan. Denna fastställs av studievägledaren. 
 

7 Studieuppehåll /studieavbrott 
Den som önskar göra uppehåll i studierna skall skriftligen ansöka om studieuppehåll eller anmäla 
studieavbrott till studievägledaren. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om 
detta. Om alla som önskar återuppta studierna vid ett visst tillfälle inte kan beredas plats, sker ett urval 
enligt följande prioritering: 

1) Studieuppehåll på grund av tvingande skäl (sjukdom, graviditet, vård av barn, annat 
omvårdnadsansvar eller militärtjänstgöring då anstånd ej beviljats). 

2) Studieuppehåll på grund av tekniska studier eller yrkesverksamhet inom det tekniska området, 
inklusive praktik och forskning. 

3) Övriga studieuppehåll. 


