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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskinteknik

Kursplan
Fordonskonstruktion

Kurskod: MSGC54
Kursens benämning: Fordonskonstruktion

Vehicle Engineering
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
(GXX)

Huvudområde:
MTA (Maskinteknik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2023-02-01 och
gäller från höstterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp på ett ingenjörsprogram (högskoleingenjör eller civilingenjör), ekonomiprogram eller
på media- och kommunikationsvetenskap eller informationsprogram.

Lärandemål
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper i fordonskonstruktion genom
samtidigt deltagande i projektet Formula Student. Kunskapsområden som ingår är
konstruktion, produktion, projektteknik, ekonomi och marknadsföring.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- visa brett kunnande om kunskapsområdenas beprövade erfarenhet, och kännedom om
aktuellt utvecklingsarbete inom fordonskonstruktion
- visa förmåga att, med tidigare ämneskunskaper som grund, med helhetssyn kritiskt,
självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom



projektets ram
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika lösningar inom
fordonskonstruktion, med hänsyn till aktuellt regelverk
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom projektets beslutade ramar
- visa förmåga att utforma och hantera produkter och system med hänsyn till samhällets mål
för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och
lösningar i dialog med olika grupper

Innehåll
Kursen genomförs i projektform, där deltagarna självständigt planerar, organiserar och
genomför projektet under handledning från lärare. Projektet avser fordonskonstruktion inom
regelverket för Formula Student.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter och projektrapporter både individuellt
och i grupp, seminarier, muntliga presentationer samt individuell slutrapport.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan VG (Väl godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


