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Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även ge-
mensamma föreskrifter och information för LTH. Det tekniska 
basåret har en teknisk och en naturvetenskaplig inriktning. 

1 Syfte och mål 

1.1 Teknisk inriktning 
Syftet med Tekniskt basår - teknisk inriktning, är att bredda 
kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den 
särskilda behörigheten som krävs för tekniska högskoleutbild-
ningar. Den studerande blir också förberedd för högskolestudier 
inom teknikområdet genom att ha bedrivit sina studier i en miljö 
och på ett sätt som underlättar de fortsatta studierna på högsko-
lan. Utbildningen syftar även till att öka och bredda rekryterings-
underlaget till tekniska studier inom LTH. 

1.2 Naturvetenskaplig inriktning 
Syftet med Tekniskt basår – naturvetenskaplig inriktning, är att 
bredda kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan 
utan den särskilda behörigheten som krävs för naturvetenskap-
liga högskoleutbildningar. Den studerande blir också förberedd 
för högskolestudier inom det naturvetenskapliga området genom 
att ha bedrivit sina studier i en miljö och på ett sätt som under-
lättar de fortsatta studierna på högskolan. Utbildningen syftar 
även till att öka och bredda rekryteringsunderlaget till naturve-
tenskapliga studier vid naturvetenskapliga fakulteten. 

2 Utbildningens huvudsakliga utformning 

2.1 Obligatoriska kurser teknisk inriktning 
Matematik 3c 
Matematik 4 

Fysik 1-2 
Kemi 1 
Tillämpad kemi 
Teknisk orienteringskurs 
Kursernas fördelning över läsåret framgår av läro- och timpla-
nen. 

2.2 Obligatoriska kurser naturvetenskaplig inrikt-
ning 

Matematik 4 
Fysik 1-2 
Kemi 1 
Kemi 2 
Biologi 1-2 
Kursernas fördelning över läsåret framgår av läro- och timpla-
nen. 

3 Särskild behörighet för antagning 

3.1 Teknisk inriktning 
För tillträde till Tekniskt basår – teknisk inriktning krävs grund-
läggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på 
grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Som särskild behö-
righet till Tekniskt basår – teknisk inriktning krävs gymnasiekur-
sen Matematik 2a, b eller c.  

3.2 Naturvetenskaplig inriktning 
För tillträde till Tekniskt basår – naturvetenskaplig inriktning 
krävs grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som 
påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Som 
särskild behörighet till Tekniskt basår – naturvetenskaplig inrikt-
ning krävs gymnasiekursen Matematik 3b eller c. 

4 Betygssättning 
Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer 
för basåret som helhet. 

5 Godkänt basår och fortsatta studier 

5.1 Godkänt basår 
Utbildningsbevis (LADOK-utdrag) utfärdas på begäran för god-
känt basår som helhet. Kurserna listade under punkt 2, måste ex-
amineras i Lunds universitets regi för att ingå i utbildningsbevi-
set. 

5.2 Garantiplats 

5.2.1 Teknisk inriktning 
Den som antas till behörighetsgivande förutbildning (Tekniskt 
basår – teknisk inriktning) är även antagen till den högskolein-
genjörsutbildning vid LTH som studenten själv väljer. En förut-
sättning för garantiplatsen är att samtliga obligatoriska kurser 
inom förutbildningen är godkända i juni. Student med samtliga 
obligatoriska kurser godkända efter omtentamensperioden i au-
gusti beviljas anstånd med studiestarten i ett år. Studenten ska 
anmäla sin önskan att ta utbildningsplatsen i anspråk via antag-
ning.se och inom den tid och på det sätt som gäller för ansökan 
till den aktuella utbildningen. Högskoleingenjörsutbildningen ska 
påbörjas i direkt anslutning till basårsutbildningen. Studenten har 
möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten i ett år. 

5.2.2 Naturvetenskaplig inriktning 
Den som antas till behörighetsgivande förutbildning (Tekniskt 
basår – naturvetenskaplig inriktning) är även antagen till det na-
turvetenskapliga utbildningsprogram på nybörjarnivå vid Natur-
vetenskapliga fakulteten som studenten själv väljer. En förutsätt-
ning för garantiplatsen är att samtliga obligatoriska kurser inom 
förutbildningen är godkända i juni. Student med samtliga obliga-
toriska kurser godkända efter omtentamensperioden i augusti be-
viljas anstånd med studiestarten i ett år. Studenten ska anmäla sin 
önskan att ta utbildningsplatsen i anspråk via antagning.se och 
inom den tid och på det sätt som gäller för ansökan till den aktu-
ella utbildningen. Utbildningsprogrammet på nybörjarnivå ska 
påbörjas i direkt anslutning till basårsutbildningen. Studenten har 
möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten i ett år. 


	1 Syfte och mål
	1.1 Teknisk inriktning
	1.2 Naturvetenskaplig inriktning

	2 Utbildningens huvudsakliga utformning
	2.1 Obligatoriska kurser teknisk inriktning
	2.2 Obligatoriska kurser naturvetenskaplig inriktning

	3 Särskild behörighet för antagning
	3.1 Teknisk inriktning
	3.2 Naturvetenskaplig inriktning

	4 Betygssättning
	5 Godkänt basår och fortsatta studier
	5.1 Godkänt basår
	5.2 Garantiplats
	5.2.1 Teknisk inriktning
	5.2.2 Naturvetenskaplig inriktning



