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1 Kursens benämning, omfattning och nivå
Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns Opti-
meringsmetoder för industri A1N och omfattar 4 hög-
skolepoäng. Kursen tillhör avancerad nivå och har för-
djupningsnivå A1N.

2 Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• visa god förståelse för olika typer av optime-
ringsmetoder, inklusive klassiska, metaheuristis-
ka och simuleringsbaserade metoder,

• formulera optimeringsproblem baserat på scena-
rio från industrin och relatera dem till standar-
doptimeringsmodeller,

• föreslå lämpliga optimeringsmetoder för olika
industriella applikationer,

• tillämpa programvaror tillgängliga för industri
att lösa optimeringsproblem.

3 Innehåll
Kursen består av tre huvuddelar: föreläsningar, prak-
tiska laborationer och projektarbete. Kursen kommer
att täcka följande ämnen: klassiska optimeringsmeto-
der och standardoptimeringsmodeller, metaheuristiska
algoritmer för att lösa enkel och flermålsoptimerings-
problem, simuleringsbaserad optimering och dess in-
dustriella tillämpningar, industriella tillämpningar av
optimering och beslutsanalys.

4 Undervisningsformer
För utbildning på distans består undervisningen av fö-
reläsningar och laborationer. Undervisningen består av
föreläsningar, laborationer och individuellt projektar-
bete. Laborationsuppgifter är obligatoriska. Det indivi-
duella projektarbetet består av en presentation i slutet
av kursen.

Undervisningen bedrivs på engelska.

5 Examination
Kursen bedöms med betygen G (Godkänd) eller U
(Underkänd).

Poängregistrering av examinationen:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Laborationsuppgift 2 hp G/U

Projektredovisning1 2 hp G/U

1 Bestämmer kursens slutbetyg.

Studenter med varaktig funktionsnedsättning som har
fått beslut om särskilt pedagogiskt stöd kan erbjudas
anpassad eller alternativ examination.

6 Behörighet
För att vara behörig till kursen krävs en examen på
grundnivå inom integrerad produktutveckling, pro-
duktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller
informationsteknologi eller motsvarande omfattande
minst 180 hp, samt minst 12 månaders dokumenterad
yrkeserfarenhet från relevant område.



Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Eng-
elska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande
kunskaper visas normalt genom ett internationellt er-
känt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om
att bli bedömd på reell kompetens.

7 Ämne, huvudområde och utbildningsområde
Kursen tillhör ämnet virtuell produktframtagning. Kur-
sen ingår i huvudområdet virtuell produktframtagning
vid Högskolan i Skövde. Kursens utbildningsområde
är teknik.

Varje kurs vid Högskolan i Skövde tillhör ett äm-
ne. Ämnesindelningen används bland annat för upp-
följning och kvalitetssäkring. Ett huvudområde är ett
område inom vilket en examen kan utfärdas. Utbild-
ningsområde är en indelningsgrund som används för
regeringens tilldelning av resurser för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå.

8 Inrättande av kurs och fastställande av kurs-
plan

Kursen är inrättad av utbildningskommittén för ingen-
jörsvetenskap 2019-10-07. Denna kursplan är fastställd
av utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap 2019-
10-07. Kursplanen gäller från 2020-01-01.

9 Överlappning med annan kurs
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars in-
nehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet
i denna kurs.

10 Övrigt
Ytterligare information lämnas om kursen på Hög-
skolans utbildningssidor på webben inför respektive

kurstillfälle.

Nationella och lokala styrdokument för Högskolans
verksamhet finns tillgängliga på Högskolans webb-
plats.

Efter kursen sker en uppföljning av utbildningen. Upp-
följningens främsta syfte är att bidra till förbättring av
kursen. Studenternas erfarenheter och synpunkter är
ett av underlagen för uppföljningen och inhämtas med
hjälp av kursvärdering. Studenterna ska informeras om
resultatet av uppföljningen och eventuella beslut om
åtgärder.
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