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Instruktioner och förslag till texter för hantering av utbildningsplan i 
Kopps 

[Utbildningens benämning på svenska] (uppgift hämtas från Ladok) 

[Utbildningens benämning på engelska] (uppgift hämtas från Ladok) 

[Utbildningens omfattning i högskolepoäng] (uppgift hämtas från Ladok) 
 
För att skapa en utbildningsplan för en ny termin välj termin och klicka på ”Skapa för ny 
termin”. I utbildningsplanens PDF kommer följande information att finnas: ”Gäller för 
antagna till utbildningen fr o m VT/HT XX.” 

Utbildningens mål 
Programspecifika mål redovisas uppdelade under rubrikerna: 
Kunskap och förståelse 
Färdigheter och förmågor 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

Utbildningens omfattning och innehåll 
Omfattning anges i år och högskolepoäng, ange studieform t.ex. 100% dagtid. 
Utbildningens nivå anges. Ange en av följande: 
Förberedande nivå 
Grundnivå 
Avancerad nivå 
 
Språk för utbildningen anges. 
Beskriv översiktligt utbildningens uppbyggnad inklusive eventuella inriktningar.  
För civilingenjörsutbildning anges de masterprogram som leder till uppfyllande av krav för 
civilingenjörsexamen. 
 

Behörighet och urval 
Förslag till text:  
För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på 
särskild behörighet / General admission requirements and the following special admission 
requiremenst must be fulfilled in order to be admitted: Ange den särskilda behörigheten. 
 
Ange principerna för urval. 
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Utbildningens genomförande 

Utbildningens upplägg 
Förslag till text:  
Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två 
läsperioder. / Each academic year consists of two semesters which are 20 weeks each, 
and each semester is further divided into two study periods. 
 
Årskurs 1-x beskrivs kortfattat. 

Kurser 
I Kopps finns följande fasta text:  
Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1. / The programme is course-
based. Lists of courses are included in appendix 1. 

Betygssystem 
I Kopps finns följande fasta text:  
För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för 
kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta 
betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl 
föreligger. /Courses in the first and second cycle are graded on a scale from A to F. A-E 
are passing grades, A is the highest grade. The grades pass (P) and fail (F) are used for 
courses under certain circumstances.  
 
Förslag till text utöver fast text:  
Betygsskala framgår av respektive kursplan. / Grading scale is found in the course 
syllabus. 
  
Ange eventuella tillägg om utbildningen ges i samarbete med andra universitet/högskolor 
som har andra system för betyg. 

Villkor för deltagande i utbildningen 
Förslag till text:  
För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs. / 
Participation requires admission to courses within the programme and course registration.  
 
För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild 
behörighet specificeras i respektive kursplan. / For further studies, special admission 
requirements for the course are to be fulfilled. Special admission requirements are listed 
in the respective course syllabus.  
 
Val av masterprogram inom civilingenjörsutbildning och krav för särskild behörighet 
beskrivs. 

Tillgodoräknande 
Fältet lämnas tomt. 
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Utlandsstudier 
Fältet lämnas tomt. 

Examensarbete 

För utbildning med examensarbetskurs. Förslag till text:  
Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan 
påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. / The degree project is the 
final part of the education. The project work may begin when special admission 
requirements for the course are fulfilled. 
 
För utbildning som saknar examensarbetskurs lämnas fältet tomt. 

Examen 
Svensk och engelsk benämning på examen anges, hämtas från KTH:s lokala 
examensordning för grundnivå och avancerad nivå. 
 
För utbildning som ej leder till utfärdande av examensbevis lämnas fältet tomt. 
 
Bilaga 1 Kurslista (kurslistor för årskurser och eventuella inriktningar) 
I listan ska framgå om kurs är obligatorisk, villkorligt valfri eller valfri. Vid villkorlig 
valfrihet ska villkor anges, t ex poängkrav eller antal kurser från ett block av kurser. 
 
Bilaga 2 Inriktningar (Beskrivning av eventuella inriktningar) 
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