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Examensbeskrivning – 
Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot 
industriell ekonomi 

 

Benämning 
Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot industriell ekonomi 
Degree of Bachelor of Science in Engineering with specialization in Industrial Engineering and 
Management 

Utbildningsnivå  
Grundnivå. 

Omfattning 
180 högskolepoäng 

Examensfordringar 

Nationella krav 

Omfattning 
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng. 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Datum 
2022-10-26 

Ärendenummer 
U 2022/677 

Beslutande GruF 
Dokumentansvarig Studieadministration 
Träder i kraft 2008-12-17 
Ersätter Dnr U 2022/79 
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Självständigt arbete (examensarbete) 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

Övrigt 
För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

Lokala krav 
Student som fullgjort kursfordringar enligt utbildningsplan för något av 
utbildningsprogrammen för Högskoleingenjör med inriktning mot industriell 
ekonomi 180 hp uppfyller examenskraven enligt de nationella examensmålen.  

Övrigt 
För att erhålla examen där programnamn framgår krävs förutom nedanstående 
nationella mål att studenten uppfyller kraven enligt examensbeskrivning med 
tillhörande utbildningsplan.  

Samtliga kurser som ingår i examen ska vara på högskolenivå, vara helt avslutade och 
får inte överlappa varandra i innehåll. 

Mål 

Nationella mål 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som 
krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. 

Kunskap och förståelse 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade 
erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i 
matematik och naturvetenskap. 
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Färdighet och förmåga 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och 
hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, 
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom 
givna ramar, 
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 
- visa förmåga att utforma och hantera 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 muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För högskoleingenjörsexamen skall studenten 
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter, 
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för dess nyttjande, 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. 

Lokala mål 
Se respektive utbildningsplan. 


	Examensbeskrivning – Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot industriell ekonomi
	Benämning
	Utbildningsnivå
	Omfattning
	Examensfordringar
	Nationella krav
	Omfattning
	Självständigt arbete (examensarbete)
	Övrigt

	Lokala krav
	Övrigt


	Mål
	Nationella mål
	Kunskap och förståelse
	Färdighet och förmåga
	Värderingsförmåga och förhållningssätt

	Lokala mål


