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Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten
Kunskap och förståelse

- visa kunskap om olika samband mellan erfarenheterna av det praktiska arbetet och de tidigare inom
utbildningen förvärvade teoretiska kunskaperna
Färdighet och förmåga

- visa förmåga att beskriva, analysera och dokumentera det praktiska arbetet
- visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper i praktiskt arbete inom sin utbildningsinriktning samt ha
insikt i sin kommande yrkesroll.
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som
utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa medvetenhet för sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll
Kursen ger studenten tillfälle att i företagsmiljö tillämpa sina förvärvade kunskaper i praktiskt arbete.
Arbetsuppgifterna är varierande, men produktutveckling, CAD-verktyg, ritteknik och
marknadskommunikation är lämpliga områden. I kursen ingår att presentera sitt arbete i form av en
projektrapport och muntlig redovisning.
Kursen innehåller följande moment:
-Tillämpning och fördjupning av förvärvade kunskaper
-CAD och ritteknik enligt företagets standard
-Produktutvecklingsprocessen på företaget
-Företagets marknadsposition och produktimage
-Projektplanering
-Produktframtagning
-Projektpresentation
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Undervisningsformer
Kursen bedrivs på företaget, där en handledare utses.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 60 hp inom programmet (eller motsvarande
kunskaper).

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Projekt

15 hp

U/G

Övrigt
Studenten bär ansvaret att hitta ett företag, offentlig förvaltning eller organisation att utföra sin NFK på.

Kurslitteratur
Litteratur
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