
KURSPLAN
Kvalitets- och miljöledningssystem, 6 högskolepoäng
 

Quality and Environmental Management Systems, 6 credits 

 

Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall studenten:
 

Kunskap och förståelse

-visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor

-visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet

samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

-visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och

naturvetenskap

-visa kunskap om företagande (ekonomi, entreprenörskap, affärsplanering, marknadsföring) i

relevanta verksamheter inom det valda teknikområdet
 

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

-visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera

frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar

-visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra

uppgifter inom givna tidsramar

-visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar

-visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och

lösningar i dialog med olika grupper

-visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper i praktiskt arbete och visa insikt i sin kommande

yrkesroll

-visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen

avser

-visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera,
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förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information

-visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till

människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt

hållbar utveckling
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors

ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och

arbetsmiljöaspekter
 

Innehåll 
Kursen ger studenterna kunskaper om synsätt, metoder och hjälpmedel för att styra, förbättra
och säkerställa kvaliteten hos produkter/tjänster i syfte att förbättra produktivitet och
konkurrenskraft i organisationer.
 
Kursen innehåller följande moment:
- Kvalitet i produktutveckling, produktion och marknadsföring
- Kvalitetsbegreppet
- Styrning av kvalitet mot uppsatta kvalitetskrav
- Hantering av variation
- Kundcentrerad planering
- Tillförlitlighetsteknik
- Kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001:2000
- Duglighetsbegreppet
– Ledningsverktyg inom kvalitetstekniken
- Miljöstandarden SS-EN ISO 14001:2004
 

Undervisningsformer 

Föreläsningar samt obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive

Tillverkningsteknik 9 hp samt Introduktion till produktframtagning, 9 hp (eller motsvarande

kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

1  Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen1 4,5 hp 5/4/3/U

Inlämningsuppgifter 1,5 hp U/G

Kvalitets- och miljöledningssystem, 6 högskolepoäng 2(3)



Kurslitteratur
 

Litteraturlista

Kurslitteraturen fastställs en månad före kursstart.
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