
II2300 Processer för produktre-
alisering I 7,5 hp
Product Realization Processes I

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för II2300 gäller från och med HT08

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Elektroteknik

Särskild behörighet

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Product   Realietloz ProcRnnRn ln e tso wert cournRp  .TR hlrnt wert cofRrn 
wrocRnnRnv n,laan ezd tRcTzoaoklRn aRedlzk to tTR rRealietloz oh gI. wroductn 
lztRzdRd hor tTR coCCRrclea Cer,RtwaecRp  mtudRztn slaa SRcoCR heClaler sltT 
ldRe kRzRretlozv wroduct dRnlkzv wrototbwlzk CRtTodn ezd tTR ntRwn zRcRnnerb 
to nTos tTet e wotRztlea wroduct cez SR coCCRrcleaab fleSaRp  gz eddltloz to tTR 
tRcTzlcea enwRctn oh wroduct rRealietlozv wroyRct wrocRnnRn ezd CRtTodn erR eano 
cofRrRdp  mtudRztn slaa ecjulrR n,laan hor sor,lzk sltT ezd Cezeklzk krouwn 
oh tRcTzlcea coztrlSutornv ezd wrocRnnRn hor tTR RhhRctlfR ewwalcetloz oh tRcTq
zoaokb dRfRaowCRzt lz e SunlzRnn RzflrozCRztp  .TRnR lzcaudR uzdRrntezdlzk 
ezd sor,lzk sltT SunlzRnn coCwozRztn nucT en Cer,Rtlzkv ezd CezekRCRztp 
 -                   .o ,zos Tos to dRncrlSR ezd wRrhorC eaa rRjulrRd ntRwn to flnuealiRv 
CodRa ezd dRfRaow ez gI. wroductp-                   .o ,zos Tos to aRed lzzofetloz 
ezd ldRe kRzRretloz nRnnloznp  .o SR eSaR to dRncrlSR ezd unR CRtTodn to dRrlfR 
Ce-lCuC outwut hroC nucT nRnnloznp-                   .o ,zos Tos to jueztltetlfRab 
ezeabiR SunlzRnn horcRn oz gI. wroduct rRealietlozp  .Tln lzcaudRn unlzk cont 
ezeabnlnv cuntoCRr ezeabnln ezd rRnourcR cozntrelztn tTet lzfoafR TuCez rRq
nourcRnv CetRrlea ezd tlCRp

Kursinnehåll
-                   gdRe kRzRretlozv SrelzntorClzk wrocRnnRn ezd tReC coznRznun Suladq
lzk-                   Product flnuealietlozv CodRalzk ezd wrototbwlzk tRcTzljuRnq
-                   IoznRznun Suladlzk outnldR tTR RzklzRRrlzk tReC-                   •unlzRnn 
wrocRnnRn hor wroduct dRfRaowCRzt-                   Iont xzeabnln-                   IuntoCRr 
ezeabnln ezd Cer,Rtlzk-                   .RcTzlcea wroyRct CezekRCRzt-                     Rq
nourcR CezekRCRzt oh TuCezv CetRrleav CozRb ezd tlCR-                   BhhRctlfR 
coCCuzlcetloz-                   ARealzk sltT helaurRp EelaurR ezeabnlnv cozntructlfRq
ab Coflzk horserd-                   •uladlzk oz nuccRnn hor coztlzuRd wroduct  ezd 
krouw wrokrRnn

Examination
 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PennRd srlttRz R-eC .BDFN 1 Twv :redR xqEProSaRC ennlkzCRztn  gD3FN GvL Twv 
:redR xqE.TR kredR hor tTR cournR ln ceacuaetRd en e sRlkTtRd efRrekR sTRrR 
tTR kredR Bqx erR klfRz e feauR oh FqLp   ouzdTeahn uwp

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
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 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 
använts.

 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 
lösningen.
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