
UTBILDNINGSPLAN

Elektroingenjör, elkraft, 180 hp 
Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180 HE credits 
____________________________________________________________________________

Programkod: TGELK
Examen: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik, Högskoleingenjörsexamen med 
inriktning mot elkraft
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2015-11-10
Beslutande: 
Gäller för kull: H17
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Datateknik:

DME201, Datakommunikation med elkrafttillämpningar, 7,5 hp, G1F 

SMB102, Styr-, mät- och givarteknik, 7,5 hp, G1F 

Inom huvudområdet: Datavetenskap:

DME201, Datakommunikation med elkrafttillämpningar, 7,5 hp, G1F 

SMB102, Styr-, mät- och givarteknik, 7,5 hp, G1F 

Inom huvudområdet: Elektroteknik:

ELL100, Elkretsanalys I, likström, 7,5 hp, G1N 

HUV101, Hållbar utveckling, 3 hp, G1N 

ELK201, Elektronik, 7,5 hp, G1F 

ELE200, Elenergiteknik, 7,5 hp, G1F 

EKV201, Elkretsanalys II, växelström, 7,5 hp, G1F 

SMB102, Styr-, mät- och givarteknik, 7,5 hp, G1F 

RLT400, Reglerteknik, 7,5 hp, G2F 
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EXE511, Examensarbete, elektroteknik, högskoleingenjör, 15 hp, G2E 

Inom huvudområdet: Maskinteknik:

HUV101, Hållbar utveckling, 3 hp, G1N 

IEK100, Industriell ekonomi och kvalitetsutveckling, 7,5 hp, G1N 

Inom huvudområdet: Mekatronik:

SMB102, Styr-, mät- och givarteknik, 7,5 hp, G1F 

Kurser utan huvudområde:

ALT100, Algebra och trigonometri, 7,5 hp, G1N 

IDF200, Integraler och differentialekvationer, 4,5 hp, G1F 

LDE200, Linjär algebra och derivator, 7,5 hp, G1F 

PRJ200, Projektledning för ingenjörer, 7,5 hp, G1F 

TRF200, Transformer, 7,5 hp, G1F 

Valmöjligheter inom programmet

Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik
För ingenjörsexamen i elektroteknik utan inriktning måste 30 hp vara inom huvudområdet 
elektroteknik.
 
Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elkraft
För ingenjörsexamen med inriktning mot elkraft krävs följande kurser:
Elanläggningsberäkningar - EBB300
Eldistribution och kontrollanläggningar - EKB300
Elnätskonstruktion och elkvalitet - ELE400
Elförfattning och elinstallation - ELI200
Elmaskiner och omriktare - EOC500
Industriella elanläggningar - IEL400
Konstruktion och dokumentation av elanläggningar för ingenjörer - KDI200
Transformatorer och elnät - TEB311
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Examensbevis med Co-op
För att få examensbevis med tillägget att man genomfört sin utbildning enligt Co-
opmodellen, krävs även följande kurser:
Introduktionskurs Co-op - ITD101
Ingenjörsmässig professionalism - IMP100
samt kursen Lärande i praktiken - LIP200
 
Flerdimensionell analys - FDB300
Kursen ges som valfri kurs med platsgaranti för programmets studenter.

Inom huvudområdet: Elektroteknik:

EBB300, Elanläggningsberäkningar, 7,5 hp, G1F 

EKB300, Eldistribution och kontrollanläggningar, 7,5 hp, G1F 

ELI200, Elförfattning och elinstallation, 7,5 hp, G1F 

KDI200, Konstruktion och dokumentation av elanläggningar för ingenjörer, 7,5 hp, G1F 

TEB311, Transformatorer och elnät, 7,5 hp, G1F 

EOC500, Elmaskiner och omriktare, 7,5 hp, G2F 

ELE400, Elnätskonstruktion och elkvalitet, 7,5 hp, G2F 

IEL400, Industriella elanläggningar, 7,5 hp, G2F 

Kurser utan huvudområde:

IMP100, Ingenjörsmässig professionalism, 4,5 hp, G1N 

ITD101, Introduktionskurs Co-op, 1,5 hp, G1N 

FDB300, Flerdimensionell analys, 7,5 hp, G1F 

LIP200, Lärande i praktiken, 1,5 hp, G1F 

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:   Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
 Fysik B, Kemi A, Matematik D. 
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(Områdesbehörighet 8 / A8)

Övriga föreskrifter
Behörighetskrav inom programmet
 
Examensinriktningarna 
Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot elkraft,
Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik
 
För att få påbörja examensarbetet skall kurser om minst 127,5 hp vara godkända. Av dessa 
skall programmets obligatoriska grundläggande kurser i huvudområdet (45 hp) vara 
godkända, minst 7,5 hp på fördjupningsnivå G2F i huvudområdet vara godkända, minst 15 hp 
i matematik vara godkända, samt kursen Projektledning för ingenjörer vara godkänd. Eller 
motsvarande kunskaper.
 
Co-op
Studenten har möjlighet att bedriva utbildningen enligt Co-opmodell (Cooperative 
Education). Detta innebär ett särskilt arbetsintegrerat pedagogiskt upplägg där teoretiska 
studier varvas med arbete på en för utbildningens inriktning relevant arbetsplats. Utöver de 
kriterier som finns angivna i den lokala examensordningen som gäller för att kunna få ett 
examensbevis med tillägget att man genomfört sin utbildning enligt Co-opmodellen, skall 
följande vara uppfyllt:
Antal genomförda perioder skall vara tre (3). De tre arbetsperioderna ska genomföras med en 
tydlig progression i arbetsinnehåll.
• Den första perioden genomförs vanligtvis inom produktion/som montörsarbete
• Den andra med allmänna ingenjörsuppgifter
• Den avslutande som ett självständigt projektarbete, ofta examensarbetet

För att påbörja respektive Co-opperiod skall följande poäng och kriterier vara godkända och 
rapporterade senast 5 veckor innan Co-opperiodens början:
 
• Period I: 15 hp inom programmet samt godkänt resultat på kursen ITD101 

Introduktionskurs Co-op 1,5 hp.
• Period II: 75 hp inom programmet samt godkänd Co-opperiod I
• Period III: Studenten ska ha uppnått behörighetskraven enligt kursplanen för 

examensarbetet vid programmet samt godkänd Co-opperiod II
 
För att få respektive Co-opperiod godkänd krävs följande:
• Period I: Genomförd arbetsperiod samt godkänd skriftig redovisning i form av en 

teknisk rapport.
• Period II: Genomförd arbetsperiod, godkänd skriftig redovisning i form av en teknisk 

rapport samt godkänt resultat på kursen IMP100 Ingenjörsmässig professionalism 4,5 
hp.

• Period III: Genomförd arbetsperiod samt godkänt resultat på kursen LIP200 1,5 hp.
Den sammanlagda tiden skall totalt omfatta minst 45 veckors heltidsarbete som i normalfallet 
fördelas enligt följande:
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• Period I, 17 veckor
• Period II, 17 veckor
• Period III, 11 veckor

Tidplan för Co-opverksamheten samt instruktioner för platsansökning och redovisning 
fastställs skriftligt av prefekt och delges studenterna genom Studenthandbok för Co-op.
 
Möjlighet till dispens för period 1
 Studenter med allsidig yrkeserfarenhet från elteknikområdet på minst 2 år kan välja en 
kortare första arbetsperiod på minst 4 veckor. Yrkeserfarenheten skall vara styrkt och skall ha 
föregåtts av en gymnasieutbildning från el-, teknik- eller naturvetenskapligt program, eller 
motsvarande. Med de här förutsättningarna skall de tre arbetsperioderna ha en total 
omfattning av minst 32 veckors heltidsarbete. 

Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på 
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet 
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan 
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och 
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser 
inom vald inriktning.

Examensmål

Nationella mål
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Lokala mål
Kunskap och förståelse
• visa brett kunnande inom det elkraftstekniska området inbegripet 

eldistributionssystem, elanläggningar, kontrollanläggningar samt elmaskiner och 
drivsystem.

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att utforma elanläggningar med hänsyn till lagar, författningar, 

föreskrifter och standarder inom det elkraftstekniska området.
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