VÄLKOMNA TILL MASKINTEKNIK PÅ
CHALMERS!
Sveriges populäraste civilingenjörsutbildning i
maskinteknik!
Erik Hulthén,
Programansvarig

KVALITÉT
Chalmers civilingenjörsexamen och masterexamen i
maskinteknik fick omdömet mycket hög kvalité (som enda
maskinteknikprogram i Sverige) i Universitetskanslerämbetets
kvalitetsutvärdering 2013
Årets teknikutbildning 2012, Teknikföretagen

Framstående utbildningsmiljö 2008,
Högskoleverket
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Erik Hulthén, Programansvarig
e-post: erik.hulthen@chalmers.se,
Tel: 031-772 5854
Lärare och forskare i Produktutveckling,
Produktion av bergmaterial
1999 Z-student, Chalmers
2004 Civilingenjör, börjar jobba med optimering
av krossar…
2010 Doktor i produktutveckling (Krossstyrning)
2014 Masterprogramansvarig produktutveckling
2016 Docent i Produktutveckling
2018 Programansvarig Maskinteknik

PROGRAMANSVARIG
Leder och utvecklar programmet
Ansvarar för studenternas trivsel och arbetsmiljö
Ansvarar för helhet (sammanhang, anställningsbara och
efterfrågade) och enskilda kurser (nivå, pedagogik, innehåll,…)
Kontakt med näringsliv och andra högskolor (internationellt och
nationellt)
Tillsammans med programledningsgruppen; Joel och Johan
Stöd av programråd med näringsliv, studenter och lärare

INTRODUKTIONSVECKOR
Lär känna Chalmers och medstudenter,
M-nollk och faddrar är till för er!,
Ge dig själv en bra start på studierna och studentlivet, prioritera
matematikrepetitionen!
Lita på dig själv och hitta en nivå på festligheter som är rätt för dig!
(ingen kan vara med på allt)
Behöver ni hjälp och stöd eller bara vill prata, tveka inte kontakta
oss!

Varmt välkomna och lycka till!

Basfakta
Sveriges största civilingenjörsprogram och populäraste
maskinteknikprogram
1100 studenter
500 år 1-3 (kandidatnivå), 600 på masternivå inkl 220 internationella
2018: 170 nybörjare, 25 % tjejer (2017 20%, 2016 26%, 2015 30%)

140 kurser från 9 institutioner
16 masterprogram (specialiseringar) varav 8 tillhör M
(garantiplats)
Ca 1,6 förstahandssökande per plats och totalt ca 1900 sökande
Antagningspoäng BI 19,11

KVALITÉ
Chalmers civilingenjörsexamen och masterexamen i
maskinteknik fick omdömet mycket hög kvalité (som enda
maskinteknikprogram i Sverige) i Universitetskanslerämbetets
kvalitetsutvärdering 2013
Årets teknikutbildning 2012, Teknikföretagen

Framstående utbildningsmiljö 2008,
Högskoleverket

Alumnenäkt 2016
(Examen 2013)

Vad gör ingenjörer?
”Scientists investigate that which already is.
Engineers create that which has never
been.
- Theodore von
Karman

”Ingenjörer planerar, utvecklar, tillverkar och driver komplexa tekniska
produkter och system, i team och med moderna IT-verktyg som hjälp”
CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate) – modellen för
ingenjörsutbildningar

Vad gör en Maskiningenjör?
Maskiningenjörer medverkar i alla faser av utveckling,
konstruktion, produktion, driftsättning och drift av
produkter, system och processer. Från de enklaste till de
mest avancerade.

Vad gör en Maskiningenjör?
• Beräkningsingenjör

• Utvecklingsingenjör

• Energiingenjör

• Materialtekniker

• Produktutvecklare

• Forskare

• Produktionstekniker

• Provningsingenjör

• Processingenjör

• Skeppskonstruktör

• Projektledare

• Logistikansvarig

• Tekniskt säljstöd

• Miljösamordnare

• Konstruktör

• VD…….

Chalmers
utbildningsstruktur
Ingång civilingenjör
Grundläggande
Studier 3 år

Civilingenjörsexamen

300hp

Teknologie
kandidatexamen

Masterprogram
2 år

300h
p

Master-examen

MASKINTEKNIKPROGRAMMET 300HP
•

Kandiat180 hp (mellanexamen efter 3 år) och
masterprogram 120 hp (2 års fördjupning och avslutning på
civilingenjörsprogrammet) .

•

Kandidat + godkänt masterprogram ger civilingenjörsexamen i
Maskinteknik.

•

Civilingenjörsprogrammet är en sammanhållen utbildning. Ni är
antagna till civilingenjörsprogrammet.

M-PROGRAMMET - Kurserna
M1
Läsperiod 1

Läsperiod 2

Programmering i
Matlab
(4)

Datorstödd maskinkonstruktion (4)

Inledande matematik
(7,5)

Matematisk analys i
en variabel (7.5)

Ingenjörsmetodik (7)

Läsperiod 4

Läsperiod 3

Linjär algebra

(7,5)

Statik & hållfasthetslära (7.5)

1,5 hp = 40 timmar arbete (medelvärde)

Matematisk analys i
flera variabler (7,5)
Hållfasthetslära
(7,5)

M-PROGRAMMET
M2
Läsperiod 2

Läsperiod 3

Mekanik: Dynamik
(7,5p)

Maskinelement (7,5)

Termodynamik och
energiteknik (7,5)

Materialteknik (7,5)

Material- och
tillverkningsteknik
(7,5)

Läsperiod 1

Läsperiod 4

Industriell produktion
och organisation (6)

Integrerad konstruktion och tillverkning (7,5)
Hållbar produktutveckling (4,5)

Industriell ekonomi
(4,5)

M3
Läsperiod 1

Läsperiod 3

Läsperiod 2

Mekatronik (7,5)

Reglerteknik
(7,5)

Kandidatarbete (15)

Strömningsmekanik
(7,5)

Valbar 1 (7,5)

Valbar 2 (7,5)

Valbar 1
• Energiomvandling
• Finita elementmetoden
• Maskinkonstruktion
• Virtuell produktion

Läsperiod 4

Matematisk
statistik (7,5)

Valbar 2
• Logistik
• Objektorienterad programmering i Python
•Transformer och differentialekvationer
• Värmeöverföring
•….

MASTERPROGRAM/AVSLUTNINGAR, ÅK 4-5
Program/områden inom M (”associerade”)
• Applied Mechanics/Tillämpad mekanik (mekanik, beräkning/simulering)
• Product Development/Produktutveckling (konstruktion/design/marknad)
• Production Engineering/Produktionsutveckling (automation,
organisation, tillverkning)
• Autmotive Engineering/Fordonsteknik (drivlina, dynamik och säkerhet)
• Naval Architecture/Marin teknik (framdrivning, strukturer, transporter)
• Sustainable Energy Systems/Hållbara energisystem
(kraft/värme/process, energisystem)
• Industrial Ecology/Industriell ekologi (Hållbar utveckling, MTS)
• Engineering Materials/Materialteknik (konstruktionsmaterial,
materialvetenskap)

Masterprogram som är godkända som avslutningar på
Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik men inte tillhör M.
• Biomedical Engineering/Medicinsk teknik (biomaterial, fordonssäkerhet,
signalbehandling)
• Sound and Vibration/Ljud och vibrationer
• Engineering Mathematics/Matematik och beräkningsvetenskap
• Supply Chain Management/Supply Chain Management (logistik)
• Quality and Operations Management/Kvalitets- och
verksamhetsutveckling
• System, Control and Mechatronics/Systemteknik, Reglerteknik och
Mekatronik
• Lärande och Ledarskap (gymnasielärare i matematik och teknik samt
civilingenjör i maskinteknik)

M-studenters val av associerade masterprogram 2014-2018
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DESIGN-BUILD-TEST PROJEKT
LÄRANDET SKER GENOM SKAPANDET AV EN ”PRODUKT”

Uppdrag från näringsliv
Minst ett projekt i varje årskurs
Från papper och penna till modell/prototyp
Produkten utvecklas och implementeras till
funktionellt testbar status, så att det är möjligt att
verifiera att den uppfyller kraven och att identifiera
möjliga förbättringar
Produkten kan bestå av hård- och/eller mjukvara
eller vara en simulerbar digital modell
DBT-projekt tränar inte bara utvecklingsmetodik men
fördjupar även tekniska kunskaper och utgör en
plattform för att lära ut icke-tekniska kunskaper

M2: Exempel på projekt 2010-2017
Företag

Projekt

Asko Cylinda

Div. Projekt till tvätt- och diskmaskiner

Atlas Copco

Skydd mot ras vid syltborrning, Spolmedia på borrnacke, Byte av borrnacke

Cleanergy

Kåpa/skal till sterlingmotor, Cavity till sterlingmotor, Aktuator till solfångare

Dynapac

Midjeled till vält

Ecotec

Pelletsbrännare och pelletshantering

Göteborg Energi

Tvättmaskin för mätare för fjärrvärme

Invegon

Destruktion av tonerkassetter

Kockums

Signalhorn för båtar

Modulsystem

Golv till hanterverkarbilar

Saab Group

Stödben för container

Sandvik

Provtagare för stenkrossanläggning

Starke Arvid

Skivhiss

UBD

Kaffemaskin för lastbilar

Volvo cars

Laddhandske för elbilar

Volvo Trucks

Fäste till underglidningskydd

Volvo/Däckman

Justering av Cambervinkel på Vovlo V70

Integrerad
konstruktion
och tillverkning I
M2

Solar panel,
Product Development
Project
SKF

Chalmers Vera
Eco Marathon

Boxbladed propeller,
Product Development
Project
GKN

Formula student
M4-M5

Design and analysis
of a sea-based
vertical axis wind
turbine,
Project in Applied
Mechanics
Sea Twirl

FANTASTISK STUDIEMILJÖ
Prototypverkstad
Kurslabb ()
Projektlandskap/rum
Studiehall med kafé
Bulten
Fordonssimulator

PROTOTYPVERKSTADEN
Programmet har en fullt utrustad metall- och träverkstad och 3
NC-fräsar, en NC-svarv, en vattenjetskärmaskin, flera 3Dprintrar. Används i kurserna, tex Ingenjörsmetodik (obl
intro/säkerhetskurs)
Genom att gå med i teknolog-föreningen XP får ni tillgång till
verkstaden på fritiden. Körkort för de olika maskinerna krävs.

KÖRSIMULATORN CASTER

Används för att utvärdera fordonsmodeller
Används i kurser från år 1 (Programmering I Matlab) till
avancerade fordonsdynamikkurser och examensarbeten
Sköts av teknologföreningen CASTER

Samverkan med Pennsylvania State
University
Global Capstone project
•

Gemensamma kandidatarbeten

•

3 Chalmers- och 3 Penn State-studenter i varje grupp

•

Samarbetar via web, video, osv

•

Uppdrag och handledare från industrin i Sverige och USA

•

Handledare/examinatorer från Chalmers och Penn State

•

2016/17 fyra projekt från Volvo Group (två vardera från
Göteborg och Greensboro) och ett från GKN Aerospace

Projects Examples
Development of Engine Fan with Divided Fan Blades

33

Driving Simulator for Heavy Duty Vehicles

34

Research and Develop Additive Manufactured Bladed Disks

35

Läs mer om M-programmet och titta efter nyheter
på programhemsidan:
https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/pr
ograminformation/maskinteknik/Sidor/Maskinteknik.asp
x

ATT STUDERA PÅ CHALMERS
• Kurser ges av institutioner, beställs av programmen.
• Kurser beskrivs i studentportalen
(https://student.portal.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx)
• Kurshemsidor i lärplattformen Ping-pong (gammal) eller Canvas (ny)
• All kursinformation (mål, innehåll, examination/obligatoriska moment etc) finns i ett
kurspm som delas ut vid första föreläsningen.
• Kurser ger högskolepoäng (hp). 1,5hp motsvarar en veckas heltidsstudier (40h)
• Ett läsår motsvarar 60hp.
• Läsåret är indelat i 4 läsperioder om 8 veckor, 15 hp/läsperiod.
• Efter en läsperiod följer en tentavecka.

ATT STUDERA PÅ CHALMERS
• Cirka 20-25 timmar schemalagd tid per vecka och 20-25 timmar eget
arbete.
• Ej schemalagd tid betyder inte ledig tid.
• Undvik att ta ledigt under terminstid! Du kan missa obligatoriska
moment, laborationer och inlämningar. Du får ingen hjälp att ta igen
missade avsnitt osv. På grund av den höga arbetsbelastningen är det
mycket svårt att ta igen. Det blir ditt eget ansvar att ta igen missade
delar.
• Kurserna avslutas vanligen med skriftlig tenta (prov). Vanligen finns
kontinuerlig examination i form av inlämningsuppgifter, duggor
(mindre prov) och laborationer. Duggor och inlämningsuppgifter kan
vara obligatoriska eller frivilliga och ge bonuspoäng.
• Betygsskalan är U, 3,4 och 5 (godkänd/icke godkänd förkommer)

Att studera på Chalmers
• Du måste ta ansvar för din egna studier. Stor frihet.
• Hårda studier. Motivation och hårt arbete viktigare än talang.
• Tro på dig själv: Effekt av inlärning = Tid x Intensitet x Positiva tankar
•

Arbeta tillsammans!

• Hitta en nivå på ditt engagemang utanför studierna som passar dig.
Studier först!
• Du har själv ansvaret att du lär dig! Utnyttja alla resurser; lärare,
kurskamrater, kompisar, läromedel, datorer, bibliotek. Det är bara din
egen disciplin och beslutsamhet som avgör hur det går.
• Ställ frågor och sök upp lärare!

Tentamen
• Skrivning/prov efter avslutad kurs eller delkurs. Även på lördagar
• Vad som ingår, hjälpmedel, betygsgränser skall ges i kurspm. Ta alltid med dig
pennor, radergummi, linjal och något att äta och dricka.
• Legitimation och medlemskort i studentkåren skall tas med
• 4 eller 5 timmar i skrivsal/datorsal med tentavakter. Lärare besöker salen minst 2
gånger. Duggor vanligen 2 timmar (3 timmar förekommer)
• Varje kurs har 3 tentamenstillfälle, ordinarie efter avslutad kurs och två omtentor.
Alla kurser har omtenta i slutet av augusti.
• Kan du inte gå på ordinarie tentamen är det omtentan som gäller. Speciella
tentamenstillfällen eller alternativ examination anordnas inte.
• Anmälan till tentamen skall göras senast 2 veckor innan tentamens-periodens
början
• Det går att tenta kursen så länge den finns kvar och åtminstone 2 år efter
nedläggning.

• Vanliga betygsgränser
40% -> Betyg 3
60% -> Betyg 4
80% -> Betyg 5
Andra gränser förekommer, tex tvådelad tenta med höga krav på första
delen.
Hur går det på kurserna i årkurs 1
• 65-80% klarar Matematik, Statik och Hållfasthetslära, Hållfatshetslära vid första
försöket
• 80%-95% klarar Ingenjörsmetodik, Programmering i Matlab och Datorstödd
maskinkonstruktion vid första försöket

Utlandsstudier
• Utbyte med skolor i hela världen, studentportalen
• Läs hela eller delar av ditt masterprogam utomlands

Poängkrav
För att få börja göra
kandidatarbete
För att kunna välja
master och komma in
med förtur
År 1, 60 hp

År 2, 60 hp

150 hp

105 hp

År 3, 60 hp
Kandidatarbete

Master år 1

Master år 2

”Hur skall jag hinna studera när det är så mycket festligt
under nollningen”
• Festligheterna anordnas inte av Chalmers. Undervisningen anpassas
inte till festligheterna. Välj en nivå på festligheterna som passar dig.
Studier först.
• Undvik alkohol, speciellt i arbetsveckan. Det är inte ok att komma
berusade eller bakfull till undervisning. Programledning/lärare skall
avvisa och se till att berusade och bakfulla studenter kommer hem.
Uppföljning efteråt.
• Alkohol är lättillgängligt på Chalmers. Studier och forskning hör inte
ihop med alkohol. Alkohol får inte förekomma på campus innan kl
17.30!

”Varför ska man anmäla sig till försäkringskassan?”
För att kunna få sjukpenning.

”Kan man få använda 3D-skrivaren?”
Ja i kurser (tex CAD) i verkstaden. Privat om du är med i XP eller efter
ök med XP (samma gäller laserskärmaskinen i kurslabbet).

”Block eller laptop/läsplatta på föreläsning?”
De flesta använder men block men laptop/läsplatta blir allt vanligare .
Hitta det som passar dig bäst.

”Hur viktigt är det att få höga betyg och klara
utbildning på 5 år?”
Betyg 3 är godkänt och ett bra betyg. Vi har höga krav och det vet
arbetsgivare
Höga betyg ger fördelar vid utlandsstudier och stipendier
När det är det hög konkurrens om arbetena går arbetsgivare på
betyg/studietid när de väljer ut vilka de går vidare med
Betyg på kurser relevanta för arbetsuppgifterna/typ av tjänst viktigare
än medelbetyg
Studieuppehåll ingen nackdel men se till att dokumentera vad du gör
Många får kontakt med arbetsgivare via exjobbet och då är förstås
exjobbets genomförande viktigare än betyg

”Hur mycket lärarledd undervisningstid har vi per
vecka ”
Årskurs 1: ca 10 timmat föreläsning, 10 timmar räkneövning, 5-10 timmar
laboration/datorövning och handledning dvs 25-30 timmar
Årskurs 2 och 3 cirka 25 timmar
Masterprogram cirka 20 timmar

”Hur ser en typisk tentavecka ut?”
I årskurs 1-3 vanligen en tenta i början av veckan (lö/må/ti) och en i slutet

”Kan man få se en gammal tenta?”
De senaste årens tentor finns vanligen på kurshemsidan. Ofta går läraren
igenom föregående års tenta i slutet av kursen. Saknas gamla tentor skall man
vända sig till läraren och/eller kursgivande institution

”Vilka räknare är det ok att använda?”
På de flesta tentor tillåts bara typgodkända räknare.
Ett fåtal kurser tillåter valfri miniräknare.
Vid projekt och hemproblem gäller valfri räknare men ofta dator och
Matlab mer lämpligt. (Matlab får installeras på egna datorer utan
kostnad.)

”Behöver jag en egen dator?”
Inget krav, det finns gott om datorsalar på Chalmers. Dessa bokas
för kurser på dagtid.
Praktiskt att ha dator hemma. Många har bärbara datorer och en del
har med dem till Chalmers men som sagt inget krav.
Räcker gott med en standarddator, RAM 8GB , I5, SSD 256GB
Visa programvaror (Catia och ANSYS) går inte i MAC OS. Fungerar
fint med Boot Camp, eller Parallell Desktop eller motsvarande

”Vilket år är svårast?”
År 1!

”Vad gör jag om jag missar en föreläsning”
Vad som tas upp (innehåll, sidor i läroböcker mm) på föreläsningen
står i kurs-pm. Föreläsarens anteckningar finns ofta på
kurshemsidan, prata med studiekompisar, låna anteckningar och läs
ikapp på egenhand.

”Hur får jag tag på litteraturen?”
• I kursplanen i studentportalen är kurslitteraturen angiven.
• Kurslitteraturen ges även i kurs-pm.
• De flesta köper kurslitteraturen efter första föreläsningen i en kurs.
• Kurslitteratur finns på Chalmers bokhandel men även i webshopparna
• Begagnatmarknad, Maskins utbildningsutskott ordnar ”bokbytardagar”
• Räkna med 600-800 kr per kurs dvs 5000 - 6000 kr/år

”Behöver jag vara morgonpigg och vad händer om
jag kommer för sent?”
Föreläsningar börjar ofta kl 8! men sällsynt att de är obligatoriska.
Ingen akademisk kvart! Efter lunch börjar undervisningen 13.15.
Obligatoriska föreläsningar skall anges i kurspm.
Kom inte för sent. Ok att smyga in men är du mycket sen vänta till
pausen.
Laborationstider väljer man ofta. Kom inte för sent.
Kom inte för sent till tentamen. Förmiddagstenta börjar 8.30.
Eftermiddagstenta börjar 14. Kommer du mer än 30 min sent blir
du inte insläppt.

”Jag förväntar mig en bra utbildning för att bli eftersökt på
arbetsmarknaden

”

Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik fick mycket hög
kvalité i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering
Teknikföretagen utsåg ”Maskinteknik till Årets teknikutbildning
2012”
Näringslivet är delaktigt i programutvecklingen och delar av
utbildningen sker i samverkan med näringslivet
Många har relevant arbete innan examen eller i anslutning
Chalmers har ett gott rykte.

”Jag förväntar mig en god studiemiljö och
studentinflytande”
Vi har årliga arbetsmiljöronder där fysisk och psykosocial miljö (trivsel)
gås igenom. Studenter, skyddsingenjör, kurator, jämställdhetssamordnare, fastighetsansvariga och programledning medverkar.
Trivseln på programmet är hög
Studentrepresentanter i programråd.
Alla kurser utvärderas av studenter, program och lärare. Regelbundna
möten mellan programledning och MUU (maskinstudenternas
utbildningsutskott).
Årliga årskursuppföljningar med studenter och programledning.

”Jag förväntar mig en svår utbildning”
Snarare krävande än svår! Arbetsbelastning är hög.
M-programmet är brett och alla kommer inte uppskatta alla kurser.
Utbildning är både teoretisk och praktisk. Mycket matematik och
mekanik i början men också tillämpningar tidigt.
Studierna är hårdare än på många andra ingenjörsutbildningar.

”Jag är orolig att jag inte klarar studierna”
• Sätt upp delmål på vägen till det slutliga målet. Varje gång du lyckas

stärks självkänslan och motivationen ökar. Det går bra om man vill.
• Hitta studiekamrater att jobba tillsammans med, det gör att du
snabbare kommer fram till vad du förstår och inte förstår och gör det
hela roligare.
• Våga fråga på lektionerna när du inte förstår, sök upp lärare!
• Våga be om hjälp och prata gärna med Joel (studievägledare) om
du känner att situationen är övermäktiga.

Undervisning är en sak –
inlärning en annan.
Man kan inte lära någon
något, bara hjälpa någon
att lära sig.
Vi har stora förväntningar på er
och ni har rätt att ha stora
förväntningar på oss!

Lycka till!

