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Utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

Yrkesroller

Yrkesroll 1: Marin Serviceingenjör 

Yrkesroll 2: Marin Underhållstekniker 
Yrkesroll 3: Processtekniker 

Yrkesroll 4: El och elektroniktekniker

Utbildningens mål

Utbildningsplan

Examen och examenskrav

Examensbeteckning

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen

Examen

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med 
fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i 
utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett 
utbildningsbevis.

Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen Marin Serviceingenjör

Branschrepresentanter i den tänkta ledningsgruppen för utbildningen bedömer 
att utbildningen Marin Serviceingenjör ska motsvara kraven för en 
yrkeshögskoleexamen (SeQF5). Anledningen är att en stor del av 
serviceverksamheten sker med produkter med hög komplexitet av el- och 
elektronikinnehåll. 
Utvecklingen av el och elektronik inom det marina området sker i snabb takt. 
Kopplingen konstruktionsmässigt mellan el, elektronik, hydraulik och mekanik 
blir alltmer frekvent i dagens marina produkter. En Marin Serviceingenjör 
behöver såväl breda som djupa kunskaper, färdigheter och kompetenser för 
att utföra service och reparation av produkterna. De studerande erhåller också 
certifiering i Heta arbeten och Basic Safety.

Examenskrav för yrkeshögskoleexamen 
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Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
1) fackmannamässigt och kundorienterat utföra service, reparation, installation och tekniskt 
underhåll på el- och elektroniksystem i fartyg och båtar 
2) tillämpa lagar, regelverk och föreskrifter vid marint servicearbete
3) upprätthålla en säker arbetsmiljö 
4) medverka till tydlig kommunikation och samarbete
5) agera vid sjukdom och olycksfall 
6) hantera maskiner och verktyg professionellt 
7) förebygga och åtgärda fel i elektroniska produkter och system i marin miljö
8) kommunicera på engelska i marintekniska sammanhang
9) planera, leda, följa upp och utvärdera projekt
10) kvalitetssäkra att servicearbetet genomförs utifrån projektresurser och budget 
11) utföra service- och reparationsarbeten på marina el-, maskin- och elektronikprodukter
12) använda hållbarhetsperspektivet på det marina serviceingenjörsarbetet
13) planera, genomföra och dokumentera ett marint serviceuppdrag.

Undervisning på engelska
Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska

Det finns flera skäl till att vissa delar av utbildningen kan komma att bedrivas på engelska: 
• Branschen rör sig i många fall på en internationell marknad 
• Engelska beteckningar används i stor utsträckning i branschen 
• Behov finns av att kunna bemöta kunder på engelska 
• Internationella experter kan anlitas som föreläsare/inspiratörer på vissa kurser 
• EU-direktiv, manualer etc. är ofta på engelska. 

1) innebörden av serviceingenjörsarbete i fartyg och båtar
2) el-, elektronik & motorsystem för att felsöka, reparera, serva, programmera och driftsätta i 
fartyg och fritidsbåtar 
3) diagnos- & felsökningsmetodik
4) motorinstallationer med tillhörande system (el, bränsle, kyl, smörj) och drivlinor 
5) bränslens miljöpåverkan, nya energikällor för drivning 
6) säkert arbete med maskiner och verktyg i marina miljöer
7) miljö och hållbar utveckling
8) ledning, roller och faser i projektarbete 
9) lagar, regler och föreskrifter för arbete och säkerhet i fartyg och fritidsbåtar
10 service management, grundläggande företagsekonomi, marknadsföring av servicetjänster
11) marintekniska ord och begrepp relevanta för fartyg och fritidsbåtar. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att
1) installera, programmera och driftsätta marin elektronik 
2) installera, serva och reparera motorer med tillhörande system och drivlinor i fartyg och båtar 
3) söka information om regelverk och direktiv kopplade till service 
4) utföra funktionskontroll av övervakningssystem för dieselmotor 
5) planera, upprätta åtgärdsplaner och kostnadsberäkna service- och reparationsarbeten 
6) kommunicera med kunder på ett affärsmässigt sätt 
7) utföra säkert arbete med vanligen förekommande elarbeten ombord
8) utföra felsökning och reparation på manöver och övervakningssystem ombord 
9) arbeta med marin service utifrån hållbarhetsperspektiv
10) arbeta i elsystem bestående av motorer, generatorer, omformare med tillhörande skydd, 
manöver- och reglerorgan, driftövervakning
11) omsätta sina samlade kunskaper från utbildningens kurser i ett serviceuppdrag
12) dokumentera utfört servicearbete.

Kursöversikt

Obligatoriska kurser
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Kurs Poäng
Avancerad Elteknik 25

Basic Safety & Heta Arbeten 5

Ekonomi & Servicetjänster 20

Examensarbete 15

Grundläggande Elteknik 35

Grundläggande Styr och reglerteknik  25

Introduktionskurs 20

Lärande i Arbete (LIA) I 50

Lärande i Arbete (LIA) II 55

Marin Elektronik  15

Marinteknisk engelska  15

Maskinsystem del 1 35

Maskinsystem del 2 35

Miljö och Hållbar utveckling 15

Ny Marinteknik 15

PLC, Programmerbara system 20

Projektledning & Projektmetodik 15

Regelverk för fartyg och fritidsbåtar 10

Summa: 425

Kurser

Kursen har 18 huvudmoment/delkurs(er)

Kursens namn: Avancerad Elteknik

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 25

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge de studerande teoretiska och praktiska 
kunskaper inom likströms- och växelströmsinstallationer samt att ge 
kunskap och färdighet i schemaläsning, felsökning och montage inom 
eltekniken.
De studerande ska också ges en förståelse för mätsystems noggrannhet.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2,3 och 4, delvis till färdighet 1, 2, 4, 7, 8
 och 10, delvis till kompetens 2 och 7.

Kunskaper: - marina elsystem 
- trefas elsystem för fartygets uppbyggnad och funktion

Valbara kurser

{Det finns inga valbara kurser}
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- enfas elsystem för fritidsbåtars uppbyggnad och funktion
- likströmssystem ombord
- elmaskiners funktion 
- elritningsläsning
- nödsystem ombord
- lagar och regler för elsäkerhet .

Färdigheter: - utföra vanligen förekommande elarbeten ombord på ett säkert sätt
- tillämpa säkerhetsrutiner när det gäller arbete i brandfarliga utrymmen 
- välja rätt mät- och provutrustning
- välja lämplig metod för utförande av reparation och underhåll
- tillämpa elscheman i praktiken
- utföra installationsarbeten
- utföra felsökning och reparation på ombord förekommande manöver och 
övervakningssystem
- utföra kontroll, söka och åtgärda fel samt underhålla styr-, regler- och 
övervakningsutrustning 
- arbeta i elsystem bestående av motorer, generatorer, omformare med 
tillhörande skydd, manöver- och reglerorgan och driftövervakning
- ta fram installationsunderlag och standarder
- driftsätta och kontrollera elmotoranläggning med tillhörande 
automatikutrustning.

Kompetenser: - tillämpa lagar och föreskrifter vid installationsarbete.

Kursens namn: Basic Safety & Heta Arbeten

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 5

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande intyg på kunskapskrav för 
arbete till sjöss. Det handlar om kunskaper om överlevnad, brandskydd, 
övergivande av fartyg, sjukdom och olycksfall ombord och säker 
arbetsmiljö.

Kursen bidrar helt till kompetens 3, 5 och 6, delvis till kunskap 1, 6 och 10, 
delvis till färdighet 7, 8 och 10, delvis till kompetens  2 och 4. 

Kunskaper: - överlevnadstekniker vid övergivande av fartyg 
- grundläggande brandsäkerhet och brandbekämpning
- grundläggande första hjälpen 
- personlig säkerhet
- sjukdom och olycksfall
- nedsmutsning av den marina miljön 
- heta arbeten.

Färdigheter: - förebygga bränder samt upprätthållande av gott brandskydd ombord
- bekämpa bränder ombord
- agera vid övergivande av fartyg
- hantera sjukvårdsutrustning vid olycksfall
- förebygga nedsmutsning av den marina miljön
- kommunicera tydligt 
- vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga trötthet
- hantera maskiner och verktyg på ett säkert sätt.

Kompetenser: - upprätthålla en säker arbetsmiljö 
- medverka till tydlig kommunikation och samarbete
- agera vid sjukdom och olycksfall ombord
- hantera maskiner och verktyg på ett professionellt sätt. 

Kursens namn: Ekonomi & Servicetjänster
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Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 20

Syfte och mål: Kursen syfte och mål är att den studerande ska utveckla kunskap om de 
ekonomiska faktorer som påverkar företag och verksamheter i den 
maritima branschen. Kursen behandlar ekonomiska begrepp som t.ex. 
offerter, budgetering, resursplanering, nyckeltal och lönsamhet. Kursen ska 
medverka till den studerandes förmåga att utveckla serviceuppdraget, och 
tar också upp Service Management och marknadsföring av servicetjänster.

Kursen bidrar helt till kunskap 10, delvis till färdighet 5, 6, 7, 8 och 10.

Kunskaper: - grundläggande företagesekonomiska begrepp
- offerter och inköp
- ekonomiska metoder och verktyg
- Service Management 
- marknadsföring av servicetjänster.

Färdigheter: - arbeta med offertgivning, fakturering och inköpsrutiner för installationer 
och service. 

Kompetenser: - marknadsföra företaget och leverera ett serviceavtal till kund.

Kursens namn: Examensarbete 

Kurstyp: Examensarbete

Valbar: Nej

YH-poäng: 15

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att den studerande ska tillämpa och fördjupa de 
samlade kunskaperna från hela utbildningen. Den studerande ska göra en 
muntlig och skriftlig presentation av sina samlade erfarenheter från ett 
marint serviceuppdrag.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2, 3, 4 och 6, delvis till färdighet 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 10, 11 och 12, delvis till kompetens  2, 9 och 13. 

Kunskaper: - rapportskrivning.

Färdigheter: - omsätta sina samlade kunskaper från utbildningens kurser i ett 
serviceuppdrag
- skriftligt dokumentera och sammanställa examinationsuppgiften i en 
rapport.

Kompetenser: - planera, genomföra och dokumentera ett marint serviceuppdrag.

Kursens namn: Grundläggande Elteknik 
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 35

Syfte och mål: Kursen syfte och mål är att ge den studerande grundläggande kunskap om 
El-system ombord på fartyg och fritidsbåtar. 

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2, 3 och 4, delvis till färdighet 1, 2, 4, 7, 
8 och 10, delvis till kompetens 2 och 7. 

Kunskaper: - likströmsprinciper och beräkningar, begrepp inom likströmslära
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- principer för enfasväxelström, enklare beräkningar, begrepp inom 
enfasväxelström 
- faror och åtgärder för att jobba säkert med elsystem ombord och på land
- elritningar 
- felsökning av elsystem
- hur elproduktion och eldistribution kan se ut från producent till användare.

Färdigheter: - utföra grundläggande beräkningar inom likström
- utföra enklare beräkningar inom enfasväxelström
- tillämpa grundläggande mätteknik, och använda de vanligaste 
mätinstrumenten inom elteknik
- utföra enklare schemaläsning och felsökning av elsystem.

Kompetenser: Saknas i denna kurs

Kursens namn: Grundläggande Styr och reglerteknik  
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 25

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande grundläggande kunskap 
om reglerteknik och dess användningsområden.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2, 3, och 4, delvis till färdighet 1, 2, 4, 7, 
8 och 10, delvis till kompetens 2 och 7.

Kunskaper: - begrepp inom reglerteknik såsom programspråk och symboler
- signalering i reglertekniska anläggningar
- kontinuerliga regulatorers funktion och utförande
- kontinuerlig reglering
- reglertekniska systemets statiska och dynamiska egenskaper
- faror och åtgärder för att jobba säkert med reglersystem.

Färdigheter: - tillämpa grundläggande programmering med dess symboler
- utföra enklare schemaläsning och felsökning i reglersystem.

Kompetenser: Saknas i denna kurs

Kursens namn: Introduktionskurs

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 20

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att skapa en gemensam kunskap i basämnen och 
hitta en gemensam nivå för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa 
sätt.

Kursen bidrar delvis till färdighet 7, 8 och 10.

Kunskaper: - utbildningens basämnen, bl.a. grunder i matematik, grundläggande fysik, 
materialkännedom och ritteknik.

Färdigheter: Saknas i denna kurs

Kompetenser: Saknas i denna kurs

Kursens namn: Lärande i Arbete (LIA) I
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Kurstyp: LIA

Valbar: Nej

YH-poäng: 50

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att den studerande praktiskt tillämpar sina 
teoretiska kunskaper och färdigheter inom el, elektronik, motor och 
elektroniksystem utifrån LIA-företagets förutsättningar. Tyngdpunkten ligger 
på felsökning, service, underhåll och reparation av el, elektronik och 
motor/drivlina. Det ingår även installation och driftssättning av marin 
elektronik.

Kursen bidrar helt till kompetens 11, delvis till kunskap 1, 2, 3, 4 och 6, 
delvis till färdighet 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12, delvis till kompetens 7.

Kunskaper: - praktisk tillämpning av grundläggande teoretiska kunskaper inom el, 
elektronik, motor och elektroniksystem.

Färdigheter: - felsöka, underhålla och reparera motor/drivlina, el- och elektroniksystem
- programmera, installera och driftsätta marina el-, maskin- och 
elektronikprodukter
- dokumentera service- och reparationsarbete.

Kompetenser: - utföra enklare service- och reparationsarbeten på marina el-, maskin- och 
elektronikprodukter.

Kursens namn: Lärande i Arbete (LIA) II
Kurstyp: LIA

Valbar: Nej

YH-poäng: 55

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att den studerande praktiskt tillämpar sina 
teoretiska kunskaper och färdigheter inom el, elektronik, motor och 
elektroniksystem utifrån LIA-företagets förutsättningar. Tyngdpunkten ligger 
på avancerade felsökningar, reparation och komponentbyte av 
marinelektroniska system.  

Kursen bidrar helt till kompetens 11, delvis till kunskap 1 2, 3, 4, 6 och 8, 
delvis till färdighet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12, delvis till kompetens 
2, 7, 10 och 13.

Kunskaper: - praktisk tillämpning av avancerade teoretiska kunskaper inom el, 
elektronik, motor och elektroniksystem.

Färdigheter: - utföra avancerade felsökningar, underhålla och reparera motor/drivlina, 
el- och elektroniksystem
- programmera, installera och driftsätta marina el-, maskin- och 
elektronikprodukter
- dokumentera service- och reparationsarbete.

Kompetenser: - självständigt och fackmannamässigt utföra service, reparation, installation 
och tekniskt underhåll på el- och elektroniksystem i fartyg och fritidsbåtar. 

Kursens namn: Marin Elektronik  

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper 
om vanligt förekommande elektroniska produkter och system i marin miljö 
t.ex. radar, GPS-plotters, radioinstallationer, laddningsutrustning, 
autopiloter och bussteknik. Kursen handlar också om att serva, underhålla 
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och driftsätta dessa.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2, 3 och 4, delvis till färdighet 1, 2, 4, 7, 
8 och 10, delvis till kompetens 2 och 7.

Kunskaper: - radar
- GPS-plotters
- radioinstallationer
- laddningsutrustning
- autopiloter
- bussteknik.

Färdigheter: - läsa och tolka kopplingsscheman och servicemanualer
- felsöka och reparera radarsystem, GPS-plotters, radioinstallationer (VHF) 
och autopiloter 
- serva, underhålla, programmera och driftsätta elektroniska produkter och 
system 
- koppla ihop de olika systemen. 

Kompetenser: - förebygga och åtgärda fel i elektroniska produkter och system i marin 
miljö.

Kursens namn: Marinteknisk engelska  

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande förmågan att använda 
engelska i marintekniska sammanhang t.ex. marintekniska instruktioner, 
diagram och ritningar. Kursen ska bidra till att den studerande kan använda 
ett bredare ordförråd i samtal med marinteknisk inriktning. Kursen bygger 
på relevanta begrepp för fartyg, fritidsbåtar och marina produkter.

Kursen bidrar helt till kunskap 11 och kompetens 8, delvis till färdighet 6, 7, 
8 och 10, delvis till kompetens 2 och 4.

Kunskaper: - relevanta marintekniska ord och begrepp för fartyg och fritidsbåtar 
- relevanta ord och begrepp inom maskin, el, elektronik och marina 
produkter
- rapportskrivning och protokoll.

Färdigheter: - skriva en kortfattad teknisk rapport på engelska 
- förstå detaljerade anvisningar och instruktion på engelska
- tyda ritningar och kopplingsschema. 

Kompetenser: - kommunicera på engelska i marintekniska sammanhang.

Kursens namn: Maskinsystem del 1

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 35

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande en övergripande kunskap 
inom rörsystem, pumpar, kompressorer, kyl och ventilationsanläggningar 
samt värmeanläggningar.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2, 3 och 4, delvis till färdighet 1, 2, 4, 7, 
8 och 10, delvis till kompetens 2 och 7.

Kunskaper: - fartygsmaskineri, fartygsmaskinerisystem  
- grundläggande systemkunskap ombord
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- enheter, enheterna i SI-systemet
- energi, energiformer
- rörsystem, rörledningar
- funktion och användning av pumpar, fläktar och kompressorer 
- kyl- och ventilationsanläggningar, frysanläggningar
- marina värmeanläggningar
- bränslen.

Färdigheter: Saknas i denna kurs

Kompetenser: Saknas i denna kurs

Kursens namn: Maskinsystem del 2

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 35

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande både teoretisk och praktisk 
kunskap inom områdena förbränningsmotoranläggningar, 
fartygsframdrivning, hydraulik och underhållsteknik.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2, 3 och 4, delvis till färdighet 1, 2, 4 7, 8
 och 10, delvis till kompetens 2 och 7.

Kunskaper: - värmeväxlare
- förbränningsmotoranläggningar
- fartygs framdrivning
- hydraulik
- underhållsteknik
- uppstart, drift och nödåtgärder. 

Färdigheter: - tillämpa uppstart, drift och nödåtgärder.
Kompetenser: Saknas i denna kurs

Kursens namn: Miljö och Hållbar utveckling 
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande översiktlig orientering om 
miljöfrågor, hållbar utveckling och de globala och nationella miljömålen. Det 
handlar om hur man värnar om miljön och en hållbar utveckling samtidigt 
som man tillgodoser människans krav på välstånd och det moderna 
samhällets snabba utveckling. 

Kursen bidrar helt till kunskap 7 och kompetens 12, delvis till kunskap 1 
och 5, delvis till färdighet 9 och 10.

Kunskaper: - miljö och hållbar utveckling
- klimatförändringar, ekosystemet, biologisk mångfald, ekosystemtjänster 
- de globala och nationella miljömålen
- energiproduktion och energisystem
- utsläpp, vattenrening, vattenförsörjning, avfallshantering, 
naturresursanvändning
- materialflöden 
- miljösystem ISO 14001.

Färdigheter: - tillämpa ISO 14001 på marin service.
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Kompetenser: - använda hållbarhetsperspektivet på det marina serviceingenjörsarbetet.

Kursens namn: Ny Marinteknik 

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande en orientering kring ny 
teknik för framdrift av fartyg och fritidsbåtar.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1 och 2, delvis till färdighet 7, 8 och 10.

Kunskaper: - ny teknik/ Hybriddrift-elmotorer 
- solceller
- laddningsteknik.

Färdigheter: Saknas i denna kurs

Kompetenser: Saknas i denna kurs

Kursens namn: PLC, Programmerbara system

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 20

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande teoretiska och praktiska 
kunskaper inom PLC (Programmable Logical Control) teknik, samt att ge 
kunskap och färdighet i schemaläsning, felsökning och montage inom 
eltekniken.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 2, 3 och 4 delvis till färdighet 1, 2, 4, 7, 8
 och 10, delvis till kompetens 2 och 7.

Kunskaper: - grunderna i PLC-system och automationsteknik 
- logiska operationer
- PLC-systemets uppbyggnad och funktion
- PLC-programmering
- de olika programspråken och deras gemensamma element
- logikstyrning
- sekvensstyrning
- drifttagning och drift av PLC samt felsökning
- optimering av reglersystem med PID-regulator
- kringutrustning för reglering   
- symboler och deras funktioner.

Färdigheter: - programmera enklare system i FBD och Ladder
- koppla upp elkretsar med PLC som grund 
- utföra felsökning av elkretsar med PLC-teknik 
- tillämpa säkerhetsrutiner på PLC- system. 

Kompetenser: Saknas i denna kurs

Kursens namn: Projektledning & Projektmetodik

Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 15

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes kunskaper i 
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projektledning. Under kursens gång går man igenom hela projektflödet, 
från projektidé och förberedelse till genomförande, avslutning, utvärdering 
och kontroll. Kursen kopplas med fördel till huvudområdet marin service.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1 och 8 delvis till färdighet 5, 7, 8 och 10, 
delvis till kompetens 9 och 10.

Kunskaper: - projektledning och projektmodellen
- projektledarrollen, projektgruppen och gruppdynamik
- förberedelse, definiera tydliga projektmål
- projektets faser – start, genomförande, avlutning, utvärdering och kontroll
- budget och ekonomi i projekt
- kvalitetssäkring av genomförda serviceprojekt
- tidplaner, organisation, resurser och projektplanering t.ex. Ganttschema.

Färdigheter: - använda relevanta projektmodeller och projektverktyg
- leda och följa upp marina serviceprojekt och nyinstallationer
- tidsplanera, organisera och genomföra servicearbete. 

Kompetenser: - planera, leda, följa upp och utvärdera projekt
- att kvalitetssäkra att servicearbetet genomförs utifrån projektets resurser 
och budget. 

Kursens namn: Regelverk för fartyg och fritidsbåtar 
Kurstyp: Standard

Valbar: Nej

YH-poäng: 10

Syfte och mål: Kursens syfte och mål är att ge den studerande en orientering om var man 
finner tillämpliga regelverk för fartyg och fritidsbåtar, och hur dessa 
efterföljs inom marin service. Det handlar t.ex. om IMO, klassningssällskap, 
bestämmelser och standarder.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, 6 och 9, delvis till färdighet 3, 7, 8 och 
10, delvis till kompetens 2.

Kunskaper: - orientering i regelverk IMO (International Maritime Organization)
- klassningssällskap t.ex. den Norske Veritas och Lloyds Register
- bestämmelser SOLAS (Safety Of Life At Sea) 
- dockning av fartyg
- fritidsbåtsstandarder
- ISO standarder.

Färdigheter: - söka information om regelverk och direktiv kopplade till service.
Kompetenser: - utföra marint servicearbete på ett professionellt sätt utifrån branschens 

regelverk.

Tillgodoräknande

Rutiner vid tillgodoräknande
När det gäller möjligheten att tillgodoräkna sig annan utbildning och/eller yrkeserfarenheter 
kommer följande rutiner att tillämpas: 

ANNAN UTBILDNING 
1. Den studerande uttrycker önskemål om tillgodoräknande av annan utbildning för viss kurs eller 
del av kurs 
2. Utbildningsledaren gör en första bedömning av kursens relevans för utbildningen
3. Utbildningsledaren utser därefter en handledare med kunskaper i aktuellt ämne 
4. Handledaren jämför kursplanernas mål och innehåll och bedömer om tillgodoräknande är 
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möjligt. Vid behov kan den sökandes kunskaper, färdigheter och kompetenser testas.
5. Handledaren föreslår betyg utifrån sin dokumenterade bedömning. 
6. Ärendet bereds sedan till ledningsgruppen 
7. Ledningsgruppen fattar beslut som protokollförs 
8. Betyget av en tillgodoräknad kurs överförs till betygsdokumentationen 

YRKESVERKSAMHET 
1. Den studerande uttrycker önskemål om tillgodoräknande av yrkesverksamhet för viss kurs eller 
del av kurs 
2. Utbildningsledaren gör en första bedömning av yrkeserfarenhetens relevans för kursen
3. Utbildningsledaren utser därefter en handledare med kunskaper i aktuellt ämne 
4. Handledare värderar kunskaperna i förhållande till målen i kursplanen. Vid behov kan den 
sökandes kunskaper, färdigheter och kompetenser testas. 
5. Handledaren föreslår betyg utifrån sin dokumenterade bedömning 
6. En självskattning av kompetensen dokumenteras. Den enskildes bedömning tillsammans med 
handledarens kommentarer utgör grunderna för vad som kan tillgodoräknas. 
7. Ärendet bereds sedan till ledningsgruppen 
8. Ledningsgruppen fattar beslut som protokollförs 
9. Betyget av en tillgodoräknad kurs överförs till betygsdokumentationen 
Samtliga betygssteg kan erhållas för tillgodoräknad kurs. Dokumentation sker genom att betyg 
upprättas över tillgodoräknad kompetens efter det att ledningsgruppen prövat frågan. Underlaget 
arkiveras hos utbildningsanordnaren.

Undervisning i svenska med yrkesinriktning

Undervisning i svenska med yrkesinriktning kommer att erbjudas genom samverkan med den 
kommunala vuxenutbildningen i Uddevalla. 

Tillträde

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med 
Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att 
behörig att antas till utbildningen är den som

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande 

utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 

omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått 
slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från 
gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om 
man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de 
äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Tillträde till utbildningen

Särskilda förkunskaper

Krav på särskilda förkunskaper
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Godkänt betyg i Svenska 1/A, Engelska 5/A, Matematik 2/B eller motsvarande 

Godkänt betyg i eller flera av följande kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat 
sätt: 
• Maskinteknik, grundkurs
• Automation
• Elteknik.

Fastställande av behörighet

Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen

Antagningen administreras och dokumenteras av HCB via antagningssystemet yhantagning.se. 
Ansökningar som inkommer digitalt skrivs ut av utbildningsledaren och samlas i en pärm. 
Eventuella ansökningar via post scannas och sparas digitalt. 

Utbildningsledaren kontrollerar att ansökan är komplett, dvs. att den innehåller 

• ANSÖKAN - med fullständiga person- och kontaktuppgifter, sökt utbildning och ort (vid distans) 
• CV – där relevanta utbildningar och yrkeserfarenhet framgår 
• BETYG - som ska visa den sökandes grundläggande behörighet t.ex. gymnasiebetyg 
• BETYG/INTYG – kan behövas för att visa särskild behörighet som inte framgår av betygen 
enligt ovan 

Ett bekräftelsemeddelande går automatiskt ut till den sökande när ansökan är registrerad. Den 
sökandes bifogade underlag gås igenom av utbildningsledaren. Uppgifter som ska framgå är: 

• Ansökan – Fullständiga person- och kontaktuppgifter, sökt utbildning, ankomstdatum 
• Betygshandlingar som styrker grundläggande behörighet och eventuellt särskild behörighet. 
Utbildningsledaren registrerar uppgifterna om behörighet i antagningssystemet för varje sökande. 
Behov av eventuella kompletteringar noteras och den sökande kontaktas i dessa fall för dialog 
och kompletterande uppgifter/dokument. Därefter skapas en antagningslista som ligger till grund 
för behörighet och eventuellt urval. Denna ska, när behörighetsprövningen är genomförd, 
resultera i en lista med behöriga/icke behöriga som ska fastställas i ledningsgruppen. 

När sista ansökningsdag passerats skickar utbildningsledaren information om 

Särskilda förkunskaper - motivering
Goda kunskaper i svenska anknyter till språkets betydelse för att påverka, informera och 
presentera. Det behövs då utbildningen innehåller rapportskrivning och muntliga redovisningar.

Den marintekniska branschen är internationellt och delar av undervisningen kommer att ske på 
engelska. Därför är det nödvändigt med goda baskunskaper i engelska. Yrkesrollen ger även 
möjlighet att arbeta på en internationell marknad.

Goda kunskaper i matematik behövs, då olika slags beräkningar ingår i yrkesrollen. Den 
studerande ska ha förmåga till logiskt tänkande för att kunna utföra och analysera mätning och 
tolka resultat. 

Kunskaperna inom maskinteknik, automation och elteknik är en förutsättning för att tillgodogöra 
sig det branschspecifika innehållet i utbildningen. Den bygger på praktiskt servicearbete med 
mekaniska-, hydrauliska- och elektriska system och det behövs god förståelse för hur dessa 
system fungerar.
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Urvalsgrunder

Betyg

Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 2/B, enligt särskilda förkunskapskrav 
ger:

Betyg E (1 poäng)
Betyg B-D (5 poäng)
Betyg A (10 poäng)

Alternativt
Godkänd (1 poäng)
Väl godkänd (5 poäng)
Mycket väl godkänd (10 poäng)

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Prövning av reell kompetens görs innan studiernas påbörjande och går till på följande sätt: 

1. BEHOV av prövning uppstår om skriftlig dokumentation saknas i ansökan till utbildningen 
2. DIALOG Den sökande kontaktas av HCB för att reda ut på vilket sätt den reella kompetensen 
kan styrkas, t.ex. genom intyg, betyg, självskattning och/eller bedömningar från andra personer 
med kännedom om den sökande 
3. DOKUMENT Den sökande kompletterar med relevanta dokument enligt dialog 
4. PRÖVNING sker genom verifiering av dokument, intervju/möte med ämneskunnig vid behov 
och/eller dialog med referens från den sökande 
5. BESLUT grundas på momenten ovan och meddelas den sökande. 
6. DOKUMENTATION av beslutet läggs tillsammans med övriga ansökningshandlingar i 
personmappen. 

Reell kompetens

antagningsprocessen och preliminär tidplan. 

BEHÖRIGHETSPRÖVNING 
Efter ansökningstidens utgång går utbildningsledaren igenom ansökningshandlingarna. Varje 
ansökan prövas i två steg utifrån behörighetsvillkoren i förordningen. I Steg 1 prövas 
behörigheten och i Steg 2 prövas de eventuella särskilda förkunskaperna. Tillsammans utgör de 
behörighetskraven. 

STEG 1 – BEHÖRIGHET 
Behörigheten prövas enligt 3 kap 1- 4 §§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. 

STEG 2 – SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER 
Här prövas om den studerande uppfyller de särskilda förkunskapskraven. Dessa ska vara styrkta 
genom skriftlig dokumentation. 

BEHÖRIGA TILL UTBILDNINGEN FASTSTÄLLS 
Behörighetsprocessen avslutas med att listan med behöriga/icke tas upp i ledningsgruppen. 
Utbildningsledaren föredrar listan som fattar ett formellt antagningsbeslut som protokollförs. 

Vid behov ges tillgång till de sökandes ansökningshandlingar. 
Alla sökande får ett skriftligt antagningsbesked.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen 
ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.
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Betyg kan maximalt ge 10 poäng.

Särskilt prov

Särskilt prov sker genom en intervju med standardiserade frågor och problemformuleringar för att 
bedöma:
• Ansvarsförmåga
• Kommunikativ förmåga
• Problemlösande förmåga
Intervjun genomförs av utbildningsledaren och ytterligare en representant från 
utbildningsanordnaren för att minimera risken för subjektiva bedömningar. 

Särskilt prov kan maximalt ge 15 poäng (5 poäng på varje bedömningspunkt).

Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation

Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare

Organisationsnummer: 556634-5996

Organisationsnamn: Chalmers Professional Education AB 

Förnamn: Mikael 

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag 
passerat, görs ett urval. Utbildningsledaren går igenom den framtagna ansökningslistan där även 
urvalsgrunderna för utbildningen finns inlagda.
 
BETYG
Betygen poängsätts utifrån urvalsgrunderna i utbildningen och registreras i antagningssystemet.

SÄRSKILT PROV 
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av en intervju som genomförs med 
standardiserade frågor, av utbildningsledaren och ytterligare en representant för 
utbildningsanordnaren. Genom en kort personlig presentation och svar på ett antal frågor bedöms 
den sökandes 
• Ansvarsförmåga 
• Kommunikativ förmåga 
• Problemlösande förmåga.

Med hjälp av minnesnoteringar som förs vid intervjutillfället, poängsätts svaren så objektivt som 
möjligt av minst två personer. Uppgifter som ska framgå är: 
• Intervjutillfället - fullständigt namn, tid och plats för intervjun, namn på intervjuare 
• Poäng – specificerade för vart och ett av de områden som kan ge poäng. 
Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som 
skickats in i samband med ansökan. Vid distansupplägg kan möjligheter ges att genomföra 
provet/intervjun från annan ort. 

SUMMERING OCH RANGORDNING 
Poängen från urvalsgrunderna förs in och sammanställs i antagningslistan och rangordnas 
automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning, vilket förs in 
i antagningslistan. Via antagningssystemet tar utbildningsledaren fram en lista från urvals- och 
antagningsprocessen som beslutsunderlag till ledningsgruppen, som fattar det formella beslutet. 

Antagningsbeslutet protokollförs och arkiveras enligt gällande rutiner. 
Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.
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Efternamn: Weimarck

Telefon: 0705-210041

E-postadress: mikael.weimarck@chalmers.se 

Roll i utbildningen: Utbildningsleverantör och samverkanspartner 
Dotterbolag: Nej

Upphandlad: Nej

Organisationsnummer: 212000-0159

Organisationsnamn: Södertälje kommun, Campus Telge
Förnamn: Cathrine

Efternamn: Haglund

Telefon: 08-52303790

E-postadress: cathrine.haglund@sodertalje.se

Roll i utbildningen: Mottagare undervisning via distansteknik, ansvarig 
kontaktperson, anpassade lokaler, teknisk utrustning och support 
t.e.x IT-tek

Dotterbolag: Nej

Upphandlad: Nej

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg och organisation

Utbildningen är organiserad och utformad för distansstudier som beskrivs utförligt under nästa 
rubrik om distansupplägget. 

Utbildningen bygger på ett problembaserat arbetssätt där den studerande ska utveckla färdigheter 
och självständigt lösa problem, söka information och kunskap. Den studerande ska utveckla 
förmågan att, individuellt och i grupp, genomföra och ansvara för uppdrag/projekt. 

I början av varje kurs presenterar läraren en KursGuide där kursupplägg, innehåll, examination 
och betygskriterier tydliggörs för studenterna. Det målrelaterade innehållet i varje kurs är utarbetat 
av ledningsgruppen så att det överensstämmer med vad branschen efterfrågar. 

Handledning och stöd ges inom ramen för varje kurs och vid projektarbete, uppdrag och LIA-
period. 
Handledningen ska stötta den studerandes förmåga i att självständigt lösa problem, utveckla idéer 
och till kritiskt kreativt tänkande. Den studerandes egna kunskaper och erfarenheter integreras 
med den teori och kunskap som lärarna bidrar med. 

Lärarna använder olika arbetsformer och former för kunskapskontroll beroende på det 
kunskaps/kursområde som behandlas. Exempel på beprövade arbetsformer är projektarbete, 
laborationer, seminarier, praktiska fallstudier och studiebesök. 

LIA-kurserna ger inblick i den praxis som LIA-företagen möter och ger de studerande möjlighet att 
praktiskt testa kunskaper, färdigheter och kompetenser. Stegvis kan den studerande kombinera 
sina kunskaper och färdigheter och bli mer kompetent för att arbeta med uppgifter inom 
fritidsbåtssektorns eftermarknad och närliggande produktionsverksamhet. 

Kurser och annat som rör utbildningen läggs upp i en lärplattform som är huvudsakligt 
kommunikations- och informationssystem i utbildningen. Där har den studerande tillgång till 
kursmaterial, arbetsdokument, filer och meddelande. För handledning och e-möte kan t.ex. Adobe 
Connect och Skype användas. 
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Arbete med studerande i behov av pedagogiskt stöd

HCB är en öppen utbildningsplats med god studiemiljö tillgänglig för alla. Studerande kan vid 
behov få särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen. Alla studerande får information om detta i 
samband med utbildningsstarten. För att stödet ska kunna erbjudas så snart som möjligt, 
uppmanas de studerande att informera om behovet.

När stödbehov uppmärksammas, kartlägger HCB den studerandes behov av pedagogiskt stöd. 
Med hänsyn till det pedagogiska stödets art och undervisningens upplägg, erbjuds olika insatser 
för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Tillsammans med den studerande tas en 
åtgärdsplan fram. För detta används myndighetens mall för åtgärdsplan.

Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen

Branschföreträdare och experter, bl.a. från ledningsgruppen, föreläser på vissa moment t.ex. den 
marintekniska branschens förutsättningar, yrkesroller och miljödirektiv. Exempel på medverkande 
företag i detta är Swedship, Callenberg, Sweboat och SMTF. Ett annat konkret exempel på 
arbetslivsanknutet lärande förutom LIA är hämtat från Nimbus, där heldagar med hela 
studiegruppen genomförts i tidigare utbildningar för att bl.a. göra värdeflödesanalyser. Under 
2013-2014 gjordes också praktiska övningar/studiebesök på DIAB, Applicator, FKAB, Öckerö 
Maritime Center, Marina läroverket, Drevia och Marinplus. Liknande aktiviteter finns med i 
planeringen för Marin Serviceingenjör. 

Ledningsgruppen tar också aktiv del genom projektarbete och handledarskap. På detta sätt finns 
goda möjligheter via de nätverk av företag som finns runt utbildningen. Vid behov kan företag i 
nätverken fungera som mentorer eller skapa tillgång till skarpa projekt. De kan också bistå vid de 
studerandes skapande av egna nätverk. 

Ledningsgruppen deltar i samband med programstart och beskriver aktuellt läge i branschen. 
Utbildningen är upplagd för att stödja den gruppdynamiska processen i de studerandes 
projektarbeten, så att de kan dela med sig till varandra av sina erfarenheter från arbetslivet. 

Antal fysiska och obligatoriska träffar vid distans

8

Utbildningens upplägg vid distans

Utbildningen finns nära marinteknisk arbetsmarknad på väst- och ostkusten. Huvudort är 
Göteborg (Chalmers), distansorter är Uddevalla (Högskolecentrum Bohuslän) och Södertälje 
(Campus Telge). På varje ort finns studieplats, kontaktperson, tillgång till kopiering/utskrift, dator.

LEKTIONER sker oftast fysiskt på huvudorten och sänds med videokonferenssystem till 
distansorterna. Ibland sker sändning från distansort till övriga orter. Studenterna sitter tillsammans 
i varje utbildningslokal där lektionerna tas emot ”live” och frågor kan ställas direkt till läraren. 
Lektionerna spelas in, lagras tillfälligt och kan göras tillgängliga för t.ex. repetition. Mellan de 
lärarledda lektionerna har de studerande egna arbetsuppgifter. Handledning sker på distans eller 
genom fysiska träffar.

I den skolförlagda delen sker obligatoriska och fysiska träffar för praktiska tillämpningar med 
handledare i verkstadslokal eller studiebesök. Det är främst i kurserna Avancerad Elteknik, 
Grundläggande Elteknik, Grundläggande Styr och reglerteknik, Marin Elektronik, Maskinsystem 
del 1 och 2 samt PLC Programmerbara system. De praktiska tillämpningarna genomförs i 
laborativ miljö på Chalmers. I regel är de fysiska träffarna förlagda till huvudorten eller i anslutning 
till distansorterna, men det kan även ske på annan plats. Resor och boende bekostas av de 
studerande själva, inom ramen för deras egen studiefinansiering.

Kommunikation mellan lärare och studerande, samt mellan studerande på olika orter sker genom 
en IT-baserad lärplattform. Alla har användarkonto och tillgång till e-post, kursmaterial, 
arbetsdokument filer mm. För handledning används t.ex. Adobe Connect.
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Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna
Vid utbildningens start får de studerande skriftlig och muntlig information om LIA av 
utbildningsledare. Den studerande uppmanas att själv ordna LIA-plats baserat på eget intresse av 
branschområde och erfarenhet. Det är ett viktigt led i den studerandes kontakt- och 
nätverksbyggande.

Utbildningsledaren ger de studerande information om
• LIA-kursernas tidplan
• syfte och mål med varje LIA-kurs, kursens betygskriterier och hur bedömning sker
• vad LIA-avtalet innebär och om hur det ska upprättas inför varje LIA-kurs
• vilka företagskontakter utbildningen har
• vad som förväntas av dem på LIA-platsen
• vilken roll handledaren på LIA-företaget har

Utbildningsledaren
• har samtal med samtliga studerande om deras önskemål och förväntningar av LIA-platsen
• fungerar som coach inför och under genomförandet av LIA-kurserna
• säkerställer att LIA-platsen är relevant utifrån kursmål

Den studerande
• framför sina förväntningar inför LIA-perioden och diskuterar möjligheterna tillsammans med 
utbildningsledaren
• får informationsmaterial om LIA som ska användas vid möten med potentiella 
företag/handledare

LIA-företaget ger den studerande information om vad som gäller på arbetsplatsen och om 
arbetsuppgifterna. 

LIA-avtalet ska vara klart senast två veckor innan LIA-kursen startar.

Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser

Den studerande får LIA-plats genom egna kontakter, eller förslag från utbildningsledaren, och 
uppmanas att själv ta kontakt som del i sitt nätverksbyggande. Kursplanens lärandemål avgör 
platsens lämplighet och kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar målen måste ges. LIA-
företaget ska ha resurser att ta emot den studerande och handledare som är tillgänglig under 
kursen för stöd/råd utifrån kursmålen. 

De LIA-företag HCB samverkar med, samlas i en kontaktbank och nya söks kontinuerligt. När 
kontakter kommer via studerande, kontaktar utbildningsledaren företaget för godkännande. 
Därefter skrivs ett LIA-avtal (överenskommelse mellan företag, studerande och skola), som 
övergripande beskriver arbetsuppgifter som den studerande ska delta i. Utbildningsledaren 
kontaktar sedan handledaren. Dels för att informera om utbildningsplan, kursplan, bedömning, 
betygsättning och handledarrollen. Dels för att lyssna in och säkerställa att han/hon finns 
tillgänglig i den omfattning som krävs. 

LIA-processen steg för steg: 
• Info, om LIA vid utbildningsstart 
• Info, om nätverksbyggande och tips inför kontakten med företag 
• Individuellt samtal med studerande (förväntan inför LIA) 
• Den studerandes egna önskemål/val 
• Sökning i LIA-kontaktbank 
• Matchning LIA-plats/studerande 
• Avtal med LIA-företag 
• Kontakt och genomgång med handledare 
• Genomförande av LIA 
• Avstämning/utvärdering t.ex. besök, mail/telefonkontakt med handledare och studerande. 

Metoder för kunskapskontroll
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KUNSKAPSKONTROLL 
Den studerandes slutbetyg i kursen ska vägas samman utifrån följande: 
-inlämningsuppgift, projektarbete, grupparbete, laboration, case eller liknande 
-skriftlig tentamen 
-samlad bedömning av visade kunskaper, färdigheter och kompetenser under lektioner och/eller 
LIA 

Olika former för kunskapskontroll används för att bäst uppnå kursmålen, t.ex. salstentamen, 
hemtentamen, muntlig tentamen, muntlig/skriftlig redovisning och projektarbete. De ska uppfylla 
såväl inlärnings- som kontrollsyftet. Examinationen kan vara enskild och/eller i grupp, men 
innebär alltid individuell prövning av den studerandes uppfyllelse av kursmålen. 

OMTENTAMEN 
Om den studerande inte godkänns vid första examinationstillfället ges möjlighet till omprövning 
vid max två tillfällen. Detta för att ge alla en andra chans och samma möjlighet till rättvis prövning. 

Den studerande ges en tid för omprövning och ytterligare en tid vid behov. Om den studerande 
inte utnyttjar tillfällena eller om resultat inte godkänns, ges därefter inga ytterligare möjligheter och 
kursens betyg blir Icke godkänd. 

OBLIGATORISKA MOMENT - KOMPLETTERING 
En kurs kan innehålla ett eller flera obligatoriska moment, t.ex. laborationer, seminarium och 
muntlig redovisning. Detta framgår av kursguiden och tydliggörs för de studerande inför kursstart. 
Den studerande som av synnerliga skäl är förhindrad att delta, t.ex. vid sjukdom, har ansvaret för 
att ta kontakt med kursansvarig för en dialog om hur den studerande ska tillgodogöra sig den 
missade kunskapen och när en omtentamen/komplettering ska kunna göras.

Betygskriterier och betygskrav

Ledningsgruppen omsätter yrkesrollens kompetenskrav till kursmål. Utifrån dessa formuleras 
betygskriterier för den specifika kursen. Kursplanen fastställs i ledningsgruppen och bygger på att 
kunskap som fakta och förståelse successivt fördjupas mot färdighet och kompetens i ämnet. 

Kriterierna för vad som krävs för att uppnå respektive betyg framgår av kursplanen. Kursansvarig 
omsätter kursplanen och bryter ner den till lärandemoment i varje kurs. Detta presenteras i en 
kursguide. Vid kursstart går kursansvarig igenom kursguiden där kriterierna tydliggörs för de olika 
betygsstegen: 
• Godkänd (G) 
Den studerande visar tillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i kursmål och 
examinationsanvisningar i respektive kurs. 
• Väl godkänd (VG) 
Den studerande visar mycket bra resultat i förhållande till de krav som ställs i kursmål och 
examinationsanvisningar i respektive kurs. 

Varje kurs examineras/betygsätts av kursansvarig lärare. 
Utbildningsanordnaren följer upp frågor kring bedömning och betygskriterier vid 
ledningsgruppsmöten för att säkerställa kvaliteten.

Entreprenörskap i utbildningen

Utbildningen strävar efter att öka den studerandes kompetens för att se möjligheter, ta initiativ och 
omsätta idéer till handling och problemlösning. Entreprenörskap märks särskilt i kurserna 
Avancerad Elteknik, Maskinsystem del 2, Marin Elektronik och Ekonomi & Affärsutveckling. 
Dessa kurser uppmuntrar den studerande att själv skapa sig en bar för entreprenöriellt tänkande. 
Ett gott affärsmannaskap leder till långsiktiga affärsrelationer som gynnar båda parter.

HCB har entreprenörskap som profilområde med starkt näringslivsinflytande. I partnerskap med 
näringsliv och Entreprenörsarenan Bohuslän ideell förening, drivs inkubatorn 
Entreprenörsparken® i huset. I tidigare utbildningar inom området finns dokumenterade arbeten 
och utvecklingsidéer från studeranden som omsatts i produktutveckling och prototyper av 
Entreprenörsarenan.
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Utbildningen strävar efter att öka den studerandes kompetens för att se möjligheter, ta initiativ och 
omsätta idéer till handling och problemlösning. Entreprenörskap märks särskilt i kurserna 
Avancerad Elteknik, Maskinsystem del 2, Marin Elektronik och Ekonomi & Affärsutveckling. 
Dessa kurser uppmuntrar den studerande att själv skapa sig en bar för entreprenöriellt tänkande. 
Ett gott affärsmannaskap leder till långsiktiga affärsrelationer som gynnar båda parter.

HCB har entreprenörskap som profilområde med starkt näringslivsinflytande. I partnerskap med 
näringsliv och Entreprenörsarenan Bohuslän ideell förening, drivs inkubatorn 
Entreprenörsparken® i huset. I tidigare utbildningar inom området finns dokumenterade arbeten 
och utvecklingsidéer från studeranden som omsatts i produktutveckling och prototyper av 
Entreprenörsarenan.

Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar

16 tim/vecka per studerande

Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar vid LIA

10 tim/vecka per studerande

Kvalitetsarbete

Kvalitetssäkring av utbildningen
Utvärderingsfasen

De underlag som granskas för att säkerställa att de studerande når utbildningens mål och satta 
examenskrav är: 
• KVALITETSHANDBOKEN beskriver rutiner, kvalitetssystem och processer som säkerställer 
kvaliteten i utbildningen 
• KURSGUIDEN beskriver varje kurs utifrån syfte och mål, kunskaper, färdigheter, kompetenser, 
kursupplägg, betygskriterier och övriga förutsättningar
• KURSUTVÄRDERING efter varje kurs 
• SLUTUTVÄRDERING efter utbildningen 
• NÖJD STUDERANDE ENKÄT genomförs årligen för alla studerande på HCB 
• STUDERANDERÅDENS DOKUMENTATION synliggör de studerandes synpunkter kring 
utbildningens upplägg och innehåll 
• UPPFÖLJNING görs i dialog mellan utbildningsledaren och kursansvarig efter varje kurs, där 
kursen utvärderas och eventuella förbättringar diskuteras och vid behov förs vidare till 
ledningsgruppen.
Kvalitetsindikatorer är t.ex. 
• om resultatet av en kursutvärdering har låga värden och/eller många negativa kommentarer. Då 
behövs en genomlysning av kursens upplägg och innehåll för att kunna åtgärda eventuella brister. 

• synpunkter som framkommer via studeranderåd 
• utvärdering/enkät visar låga värden och/eller många negativa kommentarer kring t.ex. 
studiemiljö, arbetsklimat, tillgång till hjälpmedel/datorer m.m. 
• uppföljningssamtal från LIA kring hur väl de teoretiska kunskaperna kunnat omsättas i praktiken 
• andel studerande som fullföljer utbildningen och hur många som fått jobb. 
Kursutvärderingar är bra som kvalitetsindikator, då de tydligt visar vad som behöver förbättras i en 
kurs och/eller i utbildningen som helhet. En annan fördel är att de genomförs med kontinuitet och 
kan jämföras mellan olika intag. 

Utbildningsledaren ansvarar för att underlag för kvalitetsbedömning såsom utvärderingar, 
ledningsgruppsprotokoll och minnesanteckningar från olika råd dokumenteras och sammanställs. 

Översyn

Granskningsresultatet används genom att utvärderingar, enkätresultat och dokumentationer 
återrapporteras av utbildningsledaren till ledningsgrupp och studerande. Kvalitetssäkringen 
organiseras kring följande funktioner: 
• Ledningsgrupp 
• Studeranderåd 
• Utbildningsledare 
HCB arbetar med ständiga förbättringar. Om brister upptäcks, har utbildningsledaren ett 
övergripande ansvar att bereda kvalitetsfrågor och föreslå förbättringar för ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen beslutar om förbättringsåtgärder. Utbildningsledaren ansvarar för att säkerställa 
genomförandet av förbättringar. Resultatet av dessa återkopplas och dokumenteras till 
kommande ledningsgruppsmöte. 
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En handlingsplan med förbättringsförslag presenteras för ledningsgruppen i samband med 
översynen. Den baseras på resultat som framkommit i utvärderingsfasen t.ex. i studeranderåd 
och utvärderingar. Ledningsgruppen tar beslut om åtgärder och förbättringar i handlingsplanen. 
Den följer upp sedan upp handlingsplanen och att föreslagna förbättringar genomförts. 
Uppmärksammade brister och förbättringsförslag dokumenteras och sammanställs i 
handlingsplanen. Processen dokumenteras också genom protokoll och dokument från 
ledningsgrupp, studeranderåd och utvärderingar. 

Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning

Administrationen av utbildningen sköts genom anordnarkompetenser och verksamheter som finns 

på HCB; 

• UTBILDNINGSLEDARE - Operativt ansvarig för utbildningens planering och genomförande, 
information och rapportering om kvalitetsuppföljningar, sammanställning av resultat från 
skolförlagda kurser och LIA. Anlitar och har kontakt med lärare/föreläsare. Upphandling sker 
genom kommunens upphandlingsfunktion. Rapportering till Myndigheten för Yrkeshögskolan och 
CSN. 
• EKONOM/ADMINISTRATÖR - Ankomstregistrering ansökningar, diarieföring, ekonomi, 
avtalshantering, arkivering 
• TEKNISKT STÖD/VAKTMÄSTERI – IT-support, kopiering, tentamen, lokaler, studerandesupport 

• MARKNADSFÖRING/WEBB – information och marknadsföring av utbildningen 
• KONTAKTPERSON (VID DISTANS) – studerandekontakt på distansort. 
För att säkerställa genomförandet styrs utbildningen utifrån följande ansvarsfördelning; 

• LEDNINGSGRUPP - Utgör beställarnivån. Dess sammansättning speglar olika branschgrenar 
och ska säkerställa att utbildningen tillförs den kompetens branschen behöver. 
• REKTOR - Övergripande ansvar för utbildningen och utveckling av verksamheten 
• UTBILDNINGSLEDARE - Ansvar inför ledningsgrupp och studerande, föredragande vid möten, 
ansvar för information och schemaläggning. Ansvar för att kurser inkl. LIA genomförs enligt 
utbildningsplan och löpande kontakt med lärare/föreläsare. Säkerställer att samtliga studerande 
får LIA-plats enligt utbildningens mål. Kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling. 
• KURSANSVARIG – Ansvarar för att respektive kurs genomförs enligt kursplan, för examination 
och betygssättning, genomför kunskapskontroller och finns tillgängliga för handledning åt de 
studerande. 

HCB arbetar för att ledningsgruppen ska kunna uppfylla sina ansvarsområden genom att 
• tillhandahålla möteslokaler, kommunikationsplattform, beslutsunderlag 
• tillhandahålla en kvalitetshandbok som hjälper ledningsgruppen att systematiskt arbeta med de 
rutiner som krävs i ledningsgruppsarbetet 
• förbereda, genomföra och följa upp beslut i ledningsgruppen 
• regelbundet följa upp utvärderingar av utbildningsverksamheten och fatta beslut om åtgärder 
• förbereda material så att antagningsprocess och slutlig bedömning av särskilda förkunskaper 
kan leda till formellt beslut om urval och antagning 
• bereda och utfärda underlag för examens- och utbildningsbevis 
• med systematik föra in förordnings- och föreskriftsunderlag i ledningsgruppsarbetet.

Studerandeinflytande

Studerandeinflytande på HCB säkerställs genom närvaro i och/eller dialog med ledningsgrupp och 
studeranderåd. Två representanter utses från studerandegruppen, en ordinarie och en suppleant, 
och blir formell länk mellan klassen och utbildningsledaren. De kan vid behov initiera möten med 
utbildningsledaren, ledningsgrupp eller ansvarig hos utbildningsanordnare. De representerar 
också klassen i ledningsgruppen. Härmed säkerställs att de studerande har insyn och möjligheter 
att ge synpunkter på utbildningens övergripande upplägg, kursers innehåll, LIA-upplägg och 
examensarbete. De har därmed en bra kanal för dialog med utbildningens ledning. 

Utbildningsledaren sammankallar till studeranderådsmöte. I detta forum skapas öppenhet för att 
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ge alla studerande möjlighet till frågor, synpunkter och förslag till förbättringar och åtgärder. Vid 
distansutbildning används videokonferenssystemet för denna dialog i Studeranderåd så att alla i 
klassen har möjlighet att medverka. 

Inför ledningsgruppsmöte bereder utbildningsledaren synpunkter som förts fram av 
Studeranderådet. Protokoll från ledningsgruppsmöten och minnesanteckningar från 
Studeranderåd görs tillgängliga för samtliga studerande via lärplattformen. Utbildningsledaren gör 
kontinuerliga kursuppföljningar. Resultatet av dessa presenteras via lärplattformen och muntligt till 
Studeranderådet. De studerande har därmed möjlighet att komma med synpunkter och förslag på 
förbättringsåtgärder. 

Inför och under LIA-perioderna, upprätthålls kontakter mellan studerande och utbildningsledare för 
att säkerställa att kvalitet och innehåll motsvarar mål och förväntningar. Varje studerande har 
också stor påverkan på sin egen LIA-plats och på egna projekt.

Sida 23 (23)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning
Diarienummer: MYH 2016/2916

Insänd: 2016-09-06


