Utbildningsplan
En tillgänglighetsanpassad version av utbildningsplanen finns i Kurs- och programkatalogen.

Masterprogram, transport,
mobilitet och innovation 120 hp
Master's Programme, Transport, Mobility and Innovation
Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT20.

Utbildningens mål
Informationen gäller för studerande som påbörjar studierna läsåret 2020/2021. Det kan ske
ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning för
information om senast fastställda utbildningsplan.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
visa kunskap om teorier och koncept inom stadsplanering, transport och hållbarhet.
Visa fördjupade metodkunskaper inom området samhällsbyggnad.
Visa kunskap om ekonomiska modeller för transport och stadsutveckling.
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Färdigheter och förmågor
Efter avslutad utbildning ska studenten ha förvärvat praktiska färdigheter för att:
visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt medverka i strategiskt arbete för att möta
transportrelaterade problem och att kunna relatera dessa åtgärder till hållbar samhällsutveckling,
planeringsprocessen, den fysiska infrastrukturen och transporter
visa förmåga att ur ett systemperspektiv bereda underlag för beslut gällande transportsystem och
stadsplanering, för såväl offentliga aktörer som allmänheten.
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund
för dessa i dialog med olika grupper
visa förmåga att bidra till och leda hållbar planering ur systemperspektiv
visa förmåga att medverka i utvecklingen av strategier för teknikövergång inom transport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
visa insikter i den roll som transporter och mobilitet har i samhället och inverkan på den byggda
miljön samt människors ansvar för hur den används, inbegripet etiska, sociala och
hållbarhetsaspekter.
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

Utbildningens omfattning och innehåll
Omfattning: 2 år (120 högskolepoäng)
Utbildningens nivå: avancerad
Språk för utbildningen: Engelska
Programmet har en enhetlig struktur som kombinerar 30 ECTS av affärsorienterad karaktär med
fokus på innovation och entreprenörskap med 90 ECTS med specifik teknisk inriktning.
De studerande som examineras från programmet antas få en dubbelexamen från KTH och det andra
Universitet som studenten valt/accepterats av.
Utbildningen genomförs i samarbete med EIT Urban Mobility i enlighet med
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undertecknade avtal. Detta inkluderar obligatorisk geografisk mobilitet. Mobiliteten innebär att
studier på år 1 genomförs på ett universitet för att sedan fortsätta på annat lärosäte inom konsortiet.
Utöver svensk lagstiftning tas här också hänsyn till utbytesuniversitetets nationella lagstiftning samt
EIT Urban Mobility´s regler och processer. Utbildningen innehåller även ett flertal gemensamma
aktiviteter ss kickoff, sommarskola och graduation ceremony. Fullständig information finns på EIT
Urban Mobility´s hemsida, https://www.eiturbanmobility.eu/

Behörighet och urval
Engelska krav: IELTS: 6.5 overall, no section lower than 6. TOEFL iBT: min. 92 (writing section
22 and no section below 21)
kandidatexamen (180 högskolepoäng) med inriktning mot samhällsbyggnad, stadsplanering,
lantmäteri, energi och miljö, datavetenskap, industriell ekonomi eller annat område med en tydlig
relevans för programmet.
20 högskolepoäng matematik, inklusive envariabelanalys, linjär algebra, matematisk statistik och
programmering.
Urval
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat samt relevant
arbetslivserfarenhet och motivation för studierna.
Programspecifika dokumentationen för mastersprogrammet ”Transport, Mobilitet och Innovation”
är:
Motivationsbrev
Curriculum Vitae som visar relevant arbetsliverfarenhet
Rekommendationsbrev (valfritt)
Urvalsprocessen administreras av EIT Urban Mobility.

Utbildningens genomförande
Utbildningens upplägg
Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder. De
tre första terminerna omfattar kurser medan den fjärde terminen utgöres av ett examensarbete.
Terminerna 1 till 3 innehåller både obligatoriska och villkorligt valfria kurser.
Kurser inom det affärsinriktade kursblocket är obligatoriska.
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Kurser
Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

Betygssystem
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.

Villkor för deltagande i utbildningen
För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.
För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet
specificeras i respektive kursplan.

Tillgodoräknanden
Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan
högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i
KTHs regelverk, www.kth.se.
För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier
Programmet går ut på att studenter läser i två länder. Det finns ingen ytterligare möjlighet till
studentutbyte under utbildningen. Mobilitet mellan länder organiseras av EIT Urban Mobility Master
School Office och tilldelas i samband med antagningen.

Examensarbete
Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när
kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.
För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen
Titel: Teknologie masterexamen inom huvudområdet samhällsbyggnad, 120 högskolepoäng
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För examen krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoäng, varav följande ska ingå:
minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive programmets obligatoriska och villkorligt
valfria kurser
30 högskolepoäng examensarbete.
I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen i
samhällsbyggnad tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i samhällsbyggnad. Bland annat
ska en civilingenjörsexamen omfatta matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 45
högskolepoäng.
Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på www.kth.se
Bilaga 1 - Kurslista
Bilaga 2 - Inriktningsbeskrivningar
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Bilaga 1: Kurslista
Masterprogram, transport, mobilitet och
innovation (TTMIM)
Gemensamma kurser
Årskurs 1
Obligatoriska kurser (60,0 Högskolepoäng)
Kurskod Namn

Omfattning Utbildningsnivå

AG2301 Insamling och analys av transportdata (kort kurs)

4,5 hp Avancerad nivå

AH2171 Traffic Engineering and Management

7,5 hp Avancerad nivå

AH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem

7,5 hp Avancerad nivå

AH2301 Transportpolicy och utvärdering

7,5 hp Avancerad nivå

AH2307 Urban modellering och beslutsstöd

7,5 hp Avancerad nivå

AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med
tillämpningar (samhällsvetenskap)

7,5 hp Avancerad nivå

ME2750 Innovation och entreprenörskap för
mobilitetsutmaningar

3,0 hp Avancerad nivå

ME2751 Utmaningsdrivet projekt i urban mobilitet, del 1
MF2098 Designmetodik i urban mobilitet
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Årskurs 2
Obligatoriska kurser (16,5 Högskolepoäng)
Kurskod Namn

Omfattning Utbildningsnivå

AG2302 Sommarskola i urban mobilitet

3,0 hp Avancerad nivå

AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med
tillämpningar (samhällsvetenskap)
Ersätter AH2178

7,5 hp Avancerad nivå

ME2752 Utmaningsdrivet projekt i urban mobilitet, del 2

6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser
Kurskod Namn

Omfattning Utbildningsnivå

AG2116

City Networks in Regional Contexts

7,5 hp Avancerad nivå

AG2144

Hållbar urban mobilitet

7,5 hp Avancerad nivå

AH203X Examensarbete inom Transportvetenskap, avancerad
nivå

30,0 hp Avancerad nivå

AH2102

Logistik och transport

7,5 hp Avancerad nivå

AH2174

Trafiksimulering, modellering och applikationer

7,5 hp Avancerad nivå

AH222X Examensarbete inom systemanalys och ekonomi,
avancerad nivå

30,0 hp Avancerad nivå

ME2053 Logistik & Supply Chain Management

6,0 hp Avancerad nivå

ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet

6,0 hp Avancerad nivå

ME2094 Internetmarknadsföring

7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information
Villkorligt valfria kurser ska väljas en av följande;
P2 - ME2053 eller ME2092 eller ME2094
P2 - AH2174 eller AH2102 eller AG2116 eller AG2144
P3-P4 - AH203X eller AH222X
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Bilaga 2: Inriktningar
Masterprogram, transport, mobilitet och
innovation (TTMIM)
Programmet har inga inriktningar.
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