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Ämnets benämning på svenska med översättning till engelska 
Ange även om ämnet har inriktningar. 

Industriell produktion (eng. Production Engineering) 

Ämnesbeskrivning. Huvudsakligt innehåll i utbildningen 

Verksamhetsbasen Industriell produktion bedriver grundutbildning, forskning och 
forskarutbildning inom det breda området produktion. Verksamheten täcker de flesta centrala 
områden inom dagens produktionsutveckling och tillverkningsprocesser med nära anknytning 
till den tillverkande industrin. Programmet karakteriserats av en mångfald av bakgrund, 
perspektiv, analysnivåer.   
Forskarutbildningsämnet är mångdisciplinärt och inriktad på: 

• Utformning och drifthantering av hållbara produktionssystem 
• Styrsystem och modulutveckling för adaptiva produktionssystem 
• Datorstöd och informationshantering för samverkan i samtliga delar i produktens 

livscykel  
• Monteringsystem och robotik 
• Precisionbearbetning 
• Industriell mätteknik och ytkarakterisering  
• Dynamik och strukturell analys för maskinverktyg 
• Processteknologi för anpassning av nya industriella material  

 
Ekonomiska aspekter och affärsaspekter är en självklar del av samtliga delområden. 

Mål för utbildningen med utgångspunkt i högskoleförordningen, Bilaga 2 
Examensordningen. 

Doktorandens individuella studieplan ska vara utformad så att den garanterar att examensmålen i 
högskoleförordningen och KTH:s mål ska kunna uppfyllas. Uppfyllelse ska utvärderas för varje 
enskild doktorand. Detta sker årligen vid uppföljning av den individuella studieplanen. I denna ska 
kommenteras hur progressionen relativt målen sker utifrån utbildningens kurser och 
avhandlingsarbetet. Även andra aktiviteter, som handledning och utåtriktad verksamhet i linje med 
den tredje uppgiften ska vägas in. 

Ange inslag i utbildningen för att främja måluppfyllelse. Ytterligare detaljer lämnas i bilaga till 
denna studieplan för ämne. 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 
- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 
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De övergripande målen ”kunskap och förståelse” uppnås i huvudsak genom deltagande i kurser samt 
egen handledd forskning. Det vill säga, dessa  lärandemål uppnås individuellt av varje doktorand 
genom: 

• Obligatoriska kurser. Avsikten med examineringen på obligatoriska forskarutbildningskurser är att 
säkerställa att varje doktorand tillägnat sig ett brett kunnande och systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt en bred förståelse för vetenskaplig metodik i allmänhet. 

• Rekommenderade kurser. De rekommenderade kurserna fyller samtliga funktionen att ytterligare 
säkerställa doktorandens breda kunnande, insikter och förmåga, men utan att genom obligatorieläggning 
minska det behov av utrymme för fördjupande valfria kurser som fastställs individuellt för varje 
doktorand.  

• Valfria kurser. Här avses normalt de fördjupande ämnesspecifika kurser som varje doktorand går för att 
förkovra sig inom sin individuella forskningsinriktning och därmed säkerställa sin specialistkunskap 
och sin specialiserade metodkunskap. Dessa kurser identifieras i samråd mellan doktorand och 
handledare. 

Färdigheter och förmåga, inklusive kommunikationsförmåga 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
- visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 
- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

De övergripande målen ”färdighet och förmåga” uppnås framför allt genom avhandlingsarbete, men 
med stöd i kurser och seminarieverksamhet. Här ingår att läsa, förstå och kritisera vetenskapliga 
texter och att kunna argumentera för eller emot resultat och tolkningar, både egna och andras. Träning 
i att kommunicera sker också genom presentationer på vetenskapliga konferenser, samt genom 
interna seminarier på institutionen som fredagsseminarium. Doktorander genomför 
institutionstjänstgöring i form av undervisning, vilket bidrar till att utveckla ytterligare 
kommunikationsförmåga. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar, och 
- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

De övergripande målen ”värderingsförmåga och förhållningssätt” uppnås i handledning, kollegiala 
samtal samt kurser och avhandlingsarbete. Förmågan att göra forskningsetiska bedömningar tränas i 
det handledda avhandlingsarbetet samt genom etikmomentet i den obligatoriska kursen 
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Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Intellektuell självständighet tränas och prövas i samband med 
artikelpublicering och under avhandlingsarbetet i övrigt. 

Hållbar utveckling 
För doktorsexamen ska doktoranden 
-visa kunskaper om och förmåga att göra relevanta miljömässiga och etiska bedömningar för att 
kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. genom att lägga till hållbarhetsperspektiv på 
forskarnivåkurser, diskutera miljö och etiska frågor i seminarier samt valfri kurser på 
forskarnivå om hållbar tillverkning och systemutveckling. 

Krav för särskild behörighet 
Här anges krav på ämneskunskaper och eventuella språkkrav 

KTH:s allmänna behörighetsvillkor för antagning för utbildning på forskarnivå 
tillämpas. Doktorand förväntas kunna läsa och skriva vetenskaplig engelska samt 
kunna tala engelska obehindrat.  

Regler för urval 

Antagning av studerande till forskarutbildningen beslutas av skolchefen. Graden av 
förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå utgör grund för urvalet. I 
första hand görs urvalet på grundval av dokumenterat och av den sökande hänvisat 
material. Dessutom kan annat beslutsunderlag såsom intervju med den sökande och 
kontakter med avlämnade utbildning vara av betydelse. Lämplighet för forskarstudier 
avgörs utifrån en sammanvägning av betyg, tidigare verksamhet, intresse samt 
förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys.  

Kursdelens innehåll och examination 

Utbildningen på forskarnivå består av en kursdel och en avhandlingsdel:  

• För licentiatexamen krävs 120 högskolepoäng (hp), varav avhandlingsdelen 
omfattar minst 60 hp och kursdelen skall omfatta minst 30 hp varav minst 15 hp 
ska vara på forskarnivå och högst 10 hp får vara på grundnivå. 

• För doktorsexamen krävs 240 hp, varav avhandlingsdelen omfattar minst 
150 hp och kursdelen skall omfatta minst 60 hp varav minst 45 hp ska vara på 
forskarnivå och högst 10 hp får vara på grundnivå.  

Det rekommenderas att större delen av kurserna förläggs till de första åren av 
utbildningen på forskarnivå. Det kan dock ofta vara relevant att inhämta 
specialistkunskaper även senare. Det är viktigt att kursmomenten beskrivs och 
motiveras i den individuella studieplanen. Kurser på forskarnivå som ges på andra 
högskolor, av nationella forskarskolor och i internationella nätverk bör beaktas vid 
valet av kurser.  

Samtliga kurser skall godkännas av doktorandens huvudhandledare samt den 
programansvarige för doktorsprogrammet.  
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Obligatoriska kurser för doktorsexamen  

För doktorsexamen inom forskarutbildningsämnet Industriell produktion krävs minst 
60 hp avklarade forskarutbildningskurser för att skapa erforderlig ämnesmässig bredd 
och tillräcklig djup i specifika områden. Detta inkluderar obligatoriska kursen 
FMG3007 Scientific Methodology for Engineers, 7.5 hp, eller liknande kurs i 
vetenskapsmetodik.  

Obligatoriska kurser för licentiatexamen 

För licentiatexamen inom forskarutbildningsämnet Industriell produktion krävs minst 
30 hp avklarade forskarutbildningskurser. Detta inkluderar obligatoriska kursen 
FMG3007 Scientific Methodology for Engineers 7.5 hp, eller motsvarande kurs i 
vetenskapsmetodik.  

Rekommenderade kurser  

En hög grad av flexibilitet finns vid bestämning av de kurser som kan ingå i 
utbildningen. För varje doktorand skall kursmomenten planeras tillsammans med 
handledarna samt dokumenteras i den individuella studieplanen så att kurserna skall 
relateras till den kunskapsinhämtning som krävs för forskningsarbetet.  

Kurser kan, efter överenskommelse med huvudhandledare, tillgodoräknas från tidigare 
utbildning. Vid tillgodoräknanden skall föreskrifter i KTH:s examensordning för 
examina på forskarnivå beaktas. För utbildning på grundnivå och avancerad nivå upp 
till 240 högskolepoäng får inget tillgodoräknande ske. Tillgodoräknande får inte göras 
av kurser som krävs för särskild behörighet till utbildningen på forskarnivå.  

Ytterligare kursmoment som ämnesföreträdare och studerande gemensamt bedömer 
viktiga för uppsats- /avhandlingsarbetet får också medräknas i kursdelen av licentiat- 
respektive doktorsexamen. Sådan poänggivande verksamhet kan vara enskilda 
litteraturkurser, kvalificerade insatser i institutionens forskningsverksamhet eller annan 
kvalificerad vetenskapligt anknuten verksamhet. För att sådan verksamhet ska få 
tillgodoräknas fordras överenskommelse i förväg mellan huvudhandledare och 
studerande med poäng som fastställs i individuell studieplan. För så kallade MOOCs 
(Massive Open Online Courses) gäller att dessa skall förhandsgodkännas av 
programansvarig för doktorsprogrammet (DA) för att kunna tillgodoräknas inom 
ramen för doktors- och licentiatexamen. 

Kurser i högskolepedagogik är ett krav om doktoranden under sin utbildningstid 
medverkar i KTH:s undervisning inom grundnivå och avancerad nivå.  

Följande kurser rekommenderas starkt för samtliga doktorander inom 
forskarutbildningsämnet Industriell produktion: 

• LH200V Grundläggande kommunikations- och undervisningslära (GKU) 3 hp 
(kurs i högskolepedagogik, obligatorisk för doktorander som under sin 
utbildningstid medverkar i KTH:s undervisning inom grundnivå och avancerad 
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nivå) 
• AK3015 Den uthållige forskaren 2 hp 
• DS3102 Writing Scientific Articles 5 hp 

Vetenskapliga konferenser  

Deltagande i vetenskapliga konferenser utgör ett centralt inslag i all utbildning på 
forskarnivå och berättigar till kurspoäng. För deltagande och presentation av egen 
artikel i en för ämnet relevant internationell vetenskaplig konferens beviljas 1 
högskolepoäng. Totalt kan högst 5 högskolepoäng tilldelas för konferensdeltagande.  

Konferensdeltagandet måste planeras på förhand tillsammans med huvudhandledaren.  

Krav för examen 

Doktorsexamen 
Doktorsexamen omfattar 240 hp. Avhandlingen ska omfatta minst 120 hp. 

Avhandling 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för avhandlingen. 

Avhandlingsarbete är en obligatorisk del av utbildningen på forskarnivå, vilken syftar till att 
doktoranden ska utveckla en förmåga att ge självständiga bidrag till forskningen och 
vetenskapssamhället. Avhandlingen kan antingen författas som en monografi eller som en 
sammanläggning av vetenskapliga artiklar. I det senare fallet ska det i avhandlingen finnas en 
särskilt författad sammanfattning (s.k. kappa). Oavsett form bedöms avhandlingen som en 
helhet. Doktorsavhandlingen kan bygga på licentiatuppsats. 
Avhandlingen ska normalt skrivas på engelska. För avhandling på svenska krävs tillstånd från 
FA. 
Kontinuerlig publicering under forskarutbildningen möjliggör separat prövning av 
avhandlingens olika delar. Dessutom ges möjlighet till interaktion med och återkoppling från 
andra forskare, vilket kan underlätta avhandlingsarbetet. Publikationer bör planeras i den 
individuella studieplanen. 
För att underlätta forskningsarbetet och förbättra kvaliteten ska den forskarstuderande delta i 
nationella och internationella konferenser inom kunskapsområdet. 
En avhandling för doktorsexamen ska innehålla nya teoretiska eller empiriska 
forskningsresultat inom det valda ämnesområdet som doktoranden har utvecklat via teoretiskt 
eller empiriskt forskningsarbete. Den ska också innehålla en översikt över tidigare forskning 
inom det valda ämnesområdet samt positionera doktorandens bidrag i förhållande till tidigare 
forskning. Oavsett om doktorsavhandlingen läggs fram som en monografi eller som en 
sammanläggning av vetenskapliga artiklar skall den vara av sådan kvalitet att den bedöms 
motsvara minst fyra artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter med 
referent-granskning.  
Kvaliteten på den individuelle doktorandens forskning säkras i en fastlagd kollegial process. 
Varje doktorand ska presentera sin forskning vid minst: 

1. två tillfällen för licentiatexamen; forskningsplan efter ca ett år och licentiatseminarium,  
2. tre tillfällen för doktorsexamen; forskningsplan efter ca 1 år, licentiatseminarium eller 

mellanläggsseminarium om doktoranden går direkt på doktorsexamen) samt 
slutseminarium 3-5 månader före disputation. 
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Dessa seminarier äger rum under fredagsseminarier där samtliga doktorander och forskare 
kopplade till programmet kommer att medverka. Vid seminariet granskas manuset av en 
sakkunnig opponent/diskutant som inte är engagerad i doktorandens arbete. Vid seminariet är 
någon inom programmets handledarkollegium utsedd som ordförande.  

Därutöver gäller KTH:s och ITM-skolans kvalitetssäkringsrutiner för disputation. 

Kurser 
För doktorsexamen inom ämnet krävs 60 hp kurser. 

Licentiatexamen 
Licentiatexamen omfattar minst 120 hp. Uppsatsen ska omfatta minst 60 hp. 

Uppsats 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för uppsatsen. 

En uppsats för licentiatexamen ska innehålla en tillämpning av befintlig vetenskaplig kunskap 
inom ett nytt område, som den studerande har utvecklat via teoretiskt eller empiriskt 
forskningsarbete. Den ska också innehålla en översikt över tidigare forskning inom 
ämnesområdet. 
Licentiatuppsatsen skall vara av sådan kvalitet att den bedöms kunna utgöra grund för minst 
två artiklar som kan publiceras i internationellt erkända tidskrifter/konferenser med 
referentgranskning. 
Efter godkännande av huvudhandledaren presenteras uppsatsen på ett offentligt seminarium 
med extern granskare. 

Kurser 
För licentiatexamen inom ämnet krävs 30 hp kurser. 

  



Allmän studieplan för Industriell produktion 

Bilaga 
Mål enligt högskoleförordningen Bilaga 2 Examensordningen, inklusive KTH-mål, med 
konkretisering för ämnet och uppgift om hur utbildningen är upplagd för att stödja doktoranden att 
nå målen. 

Doktorsexamen 
Mål enligt Högskole-

förordningen, Bilaga 2 – 
Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 
Industriell produktion 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse  

visa brett kunnande inom och 
en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av 
forskningsområdet 

visa brett kunnande inom och en 
systematisk förståelse av forskning 
inom industriell produktion samt 
djup och aktuell specialistkunskap 
inom de forskningsfokusområden 
som beskrivs i ämne studieplanen 

Detta mål anses uppfyllt t.ex. 
genom att delta i 
forskarnivåkurser och läsa in och 
följa relevant vetenskaplig 
litteratur. Målet kan t.ex. 
kontrolleras genom författandet 
av välbalanserade 
introduktioner och bakgrunder i 
vetenskapliga artiklar, 
konferensbidrag och 
doktorsavhandlingens 
introduktion, samt genom att 
kunna presentera och diskutera 
sina och andras 
forskningsresultat vid 
konferenser och seminarier 

visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet 

visa förtrogenhet med vetenskaplig 
metodik i allmänhet och med 
vanligen använda metoder inom 
forskningsområdet industriell 
produktion i synnerhet 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat genom att delta i 
obligatoriska forskarnivå 
metodikurser och i avhandlingen 
och vetenskapliga artiklar 
identifiera och använda för 
ämnet aktuella metoder vid 
lösandet av ställda 
forskningsfrågor 

visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till 
självständig kritisk granskning 
och bedömning av nya och 
komplexa företeelser, 
frågeställningar och 
situationer 

visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till 
självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa 
företeelser, frågeställningar och 
situationer. 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat t.ex. genom att ha 
identifierat ej tidigare 
observerade fenomen och 
föreslagit nya forskningsfrågor, 
bidragit med en vetenskaplig 
förklaring och dragit relevanta 
slutsatser i de vetenskapliga 
artiklar och konferensbidrag 
som doktoranden 
författat/medförfattat. 

visa förmåga att kritiskt, visa förmåga att kritiskt, Detta mål anses uppfyllt och 
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Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 
Industriell produktion 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse  

självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar samt att 
planera och med adekvata 
metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter 
inom givna tidsramar och att 
granska och värdera sådant 
arbete 

självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar samt att planera och 
med adekvata metoder bedriva 
forskning och andra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och 
att granska och värdera sådant 
arbete 

kontrollerat t.ex. kritisk 
granskning av tidigare arbeten i 
området, vilka sammanfattas i 
de vetenskapliga artiklar som 
doktoranden 
författat/medförfattat samt i 
doktorsavhandlingen; och 
baserat på denna kunskap 
genom lämpliga val av 
lösningsmetodik för att lösa 
ställda forskningsfrågor. Den 
slutgiltiga bedömningen av detta 
mål görs av betygsnämnden vid 
disputationen. 

med en avhandling visa sin 
förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen 

 

 

med en avhandling visa sin 
förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen inom 
forskningsområdet industriell 
produktion 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat av en avhandling 
som godkänts av en 
betygsnämnd 

visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt med auktoritet 
presentera och diskutera 
forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

visa förmåga att i såväl nationella 
som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera 
forskning och forskningsresultat i 
dialog med vetenskapssamhället 
och samhället i övrigt 

Detta mål anses uppfyllt genom 
t.ex. presentationer på 
vetenskapliga konferenser 
och/eller presentationer i ett 
industriellt sammanhang, samt 
uppfyllt och kontrollerat av en 
avhandling som diskuteras vid 
disputation och godkänts av en 
betygsnämnd 

visa förmåga att identifiera 
behov av ytterligare kunskap 

visa förma ̊ga att identifiera 
behov av ytterligare kunskap 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. 
genom att behovet av ny kunskap 
identifierats och lett till förslag 
på ny forskning. Detta 
dokumenterats i viss mån i de 
vetenskapliga artiklarna och bör 
diskuteras i avhandlingen 

visa förutsättningar för att 
såväl inom forskning och 
utbildning som i andra 
kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till 

visa förutsättningar för att sa ̊väl 
inom forskning och utbildning 
som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang 
bidra till samhällets utveckling 

Detta mål anses uppfyllt genom 
t.ex. undervisning på 
grundutbildningen eller 
företagspresentationer, genom 
att vara behjälplig vid 
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Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 
Industriell produktion 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse  

samhällets utveckling och 
stödja andras lärande. 

och stödja andras lärande handledning av examensarbeten 
eller genom kunskapsöverföring 
till eventuella industriella 
partners 

visa intellektuell 
självständighet och 
vetenskaplig redlighet samt 
förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar 

visa intellektuell självständighet 
och vetenskaplig redlighet samt 
förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar 

Detta mål anses uppfyllt genom 
att, i den mån det varit relevant, 
etiska aspekter bedömts och 
diskuterats tillsammans med 
handledare i valet och 
utformningen av 
forskningsproblem. 
Forskningsresultatens inverkan 
på samhället i stort bör 
diskuteras med handledaren. 
Intellektuell självständighet 
klargörs bl.a. genom att den 
forskarstuderandes egna 
insatser tydligt redovisas i 
avhandlingen. Vetenskaplig 
redlighet kontrolleras t.ex. 
genom den plagiatkontroll som 
skall genomföras av 
avhandlingen 

visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används 

visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används. 

Genom att delta i och följa 
diskussioner och debatter i den 
akademiska miljön lokalt 
(institutionen) och i ett större 
sammanhang. 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 
bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.  

Visa kunskaper om och förmåga 
att göra relevanta miljömässiga 
och etiska bedömningar för att 
kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. 
genom att lägga till 
hållbarhetsperspektiv på 
forskarnivåkurser, diskutera 
miljö och etiska frågor vid 
seminarier samt valfria kurser 
på forskarnivå om hållbar 
tillverkning. 

  



Allmän studieplan för Industriell produktion 

Licentiatexamen 
Mål enligt Högskole-

förordningen, Bilaga 2 – 
Examensordning 

För licentiatexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 
industriell production  

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

visa kunskap och förståelse 
inom forskningsområdet, 
inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt 
fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i 
synnerhet 

visa kunskap och första ̊else inom 
forskningsomra ̊det industriell 
produktion, inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt 
fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och 
forskningsområdet industriella 
produktionsmetoder i 
synnerhet. 

Detta mål anses uppfyllt t.ex. 
genom att delta i 
forskarnivåkurser och läsa in och 
följa relevant vetenskaplig 
litteratur. Målet kan t.ex. 
kontrolleras genom författandet 
av välbalanserade 
introduktioner och bakgrunder i 
vetenskapliga artiklar, 
konferensbidrag och 
licentiatuppsatsens 
introduktion, samt genom att 
kunna presentera och diskutera 
sina och andras 
forskningsresultat vid 
konferenser och seminarier. 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera 
och med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och 
därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att 
utvärdera detta arbete. 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt och kreativt och 
med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och 
med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete. 

Detta mål anses uppfyllt och 
kontrollerat t.ex. kritisk 
granskning av tidigare arbeten i 
området, vilka sammanfattas i 
de vetenskapliga artiklar som 
doktoranden 
författat/medförfattat samt i 
licentiatuppsatsen, föreslagit 
nya forskningsfrågor; och 
baserat på denna kunskap 
genom lämpliga val av 
lösningsmetodik för att lösa 
ställda forskningsfrågor. 

visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

visa förma ̊ga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt. 

Detta mål anses uppfyllt genom 
t.ex. presentationer på 
vetenskapliga konferenser 
och/eller presentationer i ett 
industriellt sammanhang, samt 
uppfyllt och kontrollerat av en 
avhandling som diskuteras vid 
licentiatseminarium och 
godkänts av examinator. 

visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt 
delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att 

visa sa ̊dan färdighet som fordras 
för att självständigt delta i 
forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. 
genom att behovet av ny kunskap 
identifierats och lett till förslag 
på ny forskning och genom 



Allmän studieplan för Industriell produktion 

Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För licentiatexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 
industriell production  

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet 

självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet 

kunskapsöverföring till 
eventuella industriella partners. 
Detta dokumenterats i viss mån i 
de vetenskapliga artiklarna och 
bör diskuteras i avhandlingen. 

visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar i 
sin egen forskning. 

visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar i 
sin egen forskning. 

Detta mål anses uppfyllt genom 
att, i den mån det varit relevant, 
etiska aspekter bedömts och 
diskuterats tillsammans med 
handledare i valet och 
utformningen av 
forskningsproblem. 
Forskningsresultatens inverkan 
på samhället i stort bör 
diskuteras med handledaren. 
Vetenskaplig redlighet 
kontrolleras t.ex. genom den 
plagiatkontroll som skall 
genomföras av avhandlingen. 

visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, 
dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den 
används 

visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, 
dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den 
används. 

Genom att delta i och följa 
diskussioner och debatter i den 
akademiska miljön lokalt 
(institutionen) och i ett större 
sammanhang 

visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap 
och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

visa förma ̊ga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap 
och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. 
genom att behovet av ny kunskap 
identifierats och lett till förslag 
på ny forskning eller deltagande 
i forskarutbildningskurs eller 
workshop. Detta dokumenterats 
i viss mån i den individuella 
studieplanen. 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 
bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling  

Visa kunskaper om och förmåga 
att göra relevanta miljömässiga 
och etiska bedömningar för att 
kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling 

Detta mål anses uppfyllt, t.ex. 
genom att lägga till 
hållbarhetsperspektiv på 
forskarnivåkurser, diskutera 
miljö och etiska frågor i 
seminarier samt valfri kurser på 
forskarnivå om hållbar 
tillverkning. 
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