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Innledning
Tilbudet innen høyere yrkesfaglig utdanning i Norge er mangfoldig og skal være tilpasset
samfunnets behov for kompetanse. Høyere yrkesfaglig utdanning skal gi kompetanse som
kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.
De nasjonale planene for gradsutdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning utvikles og
vedlikeholdes gjennom nasjonale fagråd.
I henhold til lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven, 2018), fastsettes innhold og
bestemmelser for gjennomføring av utdanningene av styret ved den enkelte tilbyder av
høyere yrkesfaglig utdanning. De nasjonale planene gir veiledende rammer som skal sikre at
høyere yrkesfaglig utdanninger innen samme studieretning holder høy og tilsvarende kvalitet
og gir samme kompetanse, uavhengig av fagskole og studiested. I tillegg sikres det at
fagskoleutdanningene er på riktig nivå i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring (NKR). De nasjonale planene er dermed et viktig grunnlag når den enkelte
fagskole skal utvikle egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for akkreditering av
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).
Nasjonalt fagråd for tekniske fag (NFTF) har ansvar for godkjenning av nasjonale planer
innen tekniske fag. Fagrådet skal også bidra til faglig utvikling av høyere yrkesfaglig
utdanning på et nasjonalt nivå, samt være et organ for samhandling mellom tilbydere av
høyere yrkesfaglig utdanning i tekniske fag, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
samt relevante myndigheter og myndigheter som gir sertifisering.
Denne planen er godkjent av NFTF, 27.06.2022.

Om utdanningen
Automatisering som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg og krav til innsikt i mange
fagområder. Automatisering er høyteknologi anvendt i praksis, og dermed et fagområde i
rask utvikling. En yrkesutøver må derfor ha både solid praksis og en til enhver tid oppdatert
teoretisk utdanning for å kunne vurdere og løse automatiseringsoppgaver innenfor sitt
arbeidsområde.
Fagområder kan være prosessanlegg, offshore, industriell automatisert produksjon,
byggautomatisering, havbruk og andre industrielle områder, spesielt innen modernisering for
å oppnå lønnsomhet og miljøgevinst.
Som ferdig student med automatisering som fordypning, kan du lede og være ansvarlig for
planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.
Opplæringen skal gi et godt fundament for å kunne forstå de forhold som må ivaretas av en
faglig ansvarlig. For å få et automatisert anlegg til å fungere, kreves en bred helhetstenkning
som omfatter teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter. Du får den teorien
som kreves for å bli kvalifisert person for ekomnett-autorisasjon (ENA). Ekom-emnet er
sentralt i denne fordypningen.
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Overordnet læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten:
• har kunnskap om elektrotekniske begreper, teorier, beregningsmodeller, styringsog reguleringsprinsipper, prosesser, programmeringsspråk, komponenter og
verktøy benyttet i automatiserte anlegg og -systemer
• har kunnskap om måle-, analyse- og beregningsverktøy for automatiserte- og
elektriske systemer og elektroniske kommunikasjonssystemer
• har kunnskap om energioptimalisering i automatiserte anlegg
• har kunnskap om elektrotekniske komponenter til bruk i automatiserte
produksjonssystemer og prosessanlegg
• har kunnskap om drift- og vedlikeholdsstrategier av automatiserte anlegg, systemer og -utstyr
• har kunnskap om økonomistyring, organisasjon, HR-funksjon og ledelse samt
markedsføringsledelse
• har kunnskap om realfaglige redskap
• har kunnskap om HMS, risikovurdering samt prosjekt- og kvalitetsstyring
• har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt knyttet til
eget fagområde
• kan vurdere eget arbeid i henhold til normer, standarder, lover og forskrifter som
gjelder ved automatiserte anlegg
• har kunnskap om automatiseringsbransjen og kjennskap til aktuelle yrkesfelt
• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor automatisering
• kjenner til automatiseringsbransjens historie, tradisjon, egenart og plass i
samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen automatisering
Ferdigheter
Kandidaten:
• kan reflektere over egen faglige utøvelse og systemforståelse innen
automatisering og justere denne under veiledning ved behov for optimalisering av
automatiserte anlegg
• kan gjøre rede for sine valg av måle- og reguleringsteknikker til
energioptimalisering
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til automatisering og vurdere
relevansen for automatiserings- og elektrofaglige problemstillinger
• kan kartlegge en situasjon i automatiserte systemer og identifisere avvik og
kartlegge behov for iverksetting av tiltak
• kan gjøre rede for sine valg av realfaglige metoder for å løse aktuelle
problemstillinger
• kan gjøre rede for datasikkerhet i automatiserte anlegg
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•

kan reflektere over egen utøvelse av risikovurdering, planlegging og prosjektering
av automatiserte anlegg for i varetakelse av person-, maskin- og anleggssikkerhet
og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten:
• kan planlegge, prosjektere, programmere, gjennomføre og kvalitetssikre
automatiserte systemer, alene og som deltaker i gruppe, i tråd med retningslinjer
som gjelder for miljø og kvalitet nasjonalt og internasjonalt
• kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
• kan utveksle synspunkter med fagfeller og delta i tverrfaglig samarbeid
• kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen
automatisering som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon
• kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer
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Emneoversikt
Emnenavn

Studiepoeng

Realfaglige redskap

10

Yrkesrettet kommunikasjon

10

LØM-emnet

10

Elektriske systemer

15

Elektroniske systemer

15

Styringssystemer

10

Måle- og reguleringsteknikk

10

Programmering og digitalisering

10

Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM)

10

Lokal tilpasning

10

Hovedprosjekt

10

Til sammen

120

Emnebeskrivelser
Emnene er sammensatt på en slik måte at studenten skal opparbeide seg en tverrfaglig
kompetanse som gjør studenten i stand til utføre sitt yrkesfelt på en god måte. Dette gjøres
ved at studieløpet inneholder grunnlagsemner som er nødvendig for å tilegne seg
kompetansen i fordypningsemnene. Fordypningsemnene skal gi studenten den nødvendige
sluttkompetansen som er nødvendig for å kunne avlegge hovedprosjekt mot slutten av
studieløpet

Redskapsemner
Redskapsemnene er per tid ikke revidert.

Realfaglig redskap
Emne

Tema

Realfaglig redskap
10 studiepoeng

Tilordnes av den enkelte tilbyder

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten
• har kunnskap om realfag som redskap innen sitt fagområde
• har kunnskap om realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og
verktøy som anvendes for å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer,
overslag og annen problemløsning med utgangspunkt i relevante praktiske
situasjoner og problemstillinger innen fagretningen
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•
•
•
•
•
•

har kunnskap om matematiske og fysiske lover, formler og symboler som er
relevante for fagretningen
kan vurdere eget arbeid i forhold til matematiske og fysiske lover
har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet en har valgt og om hvilken
betydning realfaglige redskap har for fagretningen
kan oppdatere sine kunnskaper innen realfag
kjenner til matematikkens og fysikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i
samfunnet
har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen realfag

Ferdigheter
Studenten
• kan gjøre rede for valg av regneoperasjoner som anvendes for fagspesifikke
problemstillinger
• kan gjøre rede for digitale verktøy som anvendes til problemløsninger innen
realfaglige tema
• kan reflektere over egen faglig utøvelse og vurdere resultater av beregninger og
justere denne under veiledning
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff i formelsamlinger og fagbøker og
vurdere relevansen for en realfaglig problemstilling
• kan kartlegge en situasjon og identifisere realfaglige problemstillinger og behov
for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse
Studenten
• kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene
og som deltaker i gruppe med å anvende realfag i tråd med etiske krav og
retningslinjer
• kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov
• kan bygge relasjoner med fagfeller innenfor realfag og på tvers av fag, samt med
eksterne målgrupper
• kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og
delta i diskusjoner for å vurdere fagspesifikke problemstillinger med bruk av
realfag
• kan bidra til organisasjonsutvikling

Yrkesrettet kommunikasjon
Emne

Tema

Yrkesrettet kommunikasjon
10 studiepoeng

Tilordnes av den enkelte tilbyder

Læringsutbytte
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Kunnskaper
Studenten
• har kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon og kjenner til norsk
og engelsk fagterminologi innen sitt fagområde
• har kunnskap om grammatikk, sjangerforståelse samt språklige, stilistiske og
grafiske virkemidler i tekst
• har kunnskap om relevante dataverktøy som benyttes ved kommunikasjon
• kjenner til ulike former for prosjektdokumentasjon, avtaler og kontrakter
• kjenner til ulike metoder for forhandlinger
• kan reflektere over kulturelle forskjeller i arbeidsliv og samfunn

Ferdigheter
Studenten:
• kan kommunisere på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, både om generelle
emner og yrkesrettede
• er bevisst på kulturelle forskjeller i all kommunikasjon
• kan bruke relevante kommunikasjonsverktøy og medier i
kommunikasjonsprosessen
• kan sette opp en agenda og skrive referat fra møter
• kan skrive en god teknisk rapport etter en gjeldende standard
• kan holde presentasjoner og innlegg i ulike fora
• kan instruere og veilede andre
• kan skrive formelle tekster, arbeidsavtaler og kontrakter
• kan analysere informasjon og anvende denne i ulike sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten
• kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte
• kan utvise etikk og gode holdninger i arbeidslivet
• kan reflektere over ulike verdier og tenkemåter i samfunnet
• har kompetanse i effektiv bruk av IKT og korrekt kildebruk
• kan delta i planlegging, gjennomføring og presentasjoner av et prosjekt
• kan representere sin bedrift i møter og befaringer
• kan lede arbeidet med løpende og avsluttende prosjektdokumentasjon
• kan lede og gjennomføre møter med tverrfaglig deltagelse på arbeidsplassen
• kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
Emne

Tema
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LØM
10 studiepoeng

Økonomistyring
Organisasjon og ledelse
Markedsføringsledelse

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten
• har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og
motivasjonsteori
• har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse
har for bedriftens arbeidsbetingelser
• har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging
• har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler,
lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse
• har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens
ledelsesutfordringer

Ferdigheter
Studenten
• kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for
iverksetting av tiltak
• kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler
• kan utarbeide en markedsplan
• kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og
økonomiske utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens
behov
• kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger,
utarbeide mål og iverksette begrunnede tiltak
• kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både
muntlig og skriftlig

Generell kompetanse
Studenten
• kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge,
gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor
LØM-emnet
• kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige
synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter
• har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver
innenfor økonomistyring
• kan utarbeide og følge opp planer
• kan utøve personalledelse og lede medarbeidere
• kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt

8

•

kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling

Grunnlagsemner
Elektriske Systemer
Emne

Tema

Elektriske systemer
15 studiepoeng

Jf. «Sentrale tema» i siste del av
dette emne

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
• har kunnskap om grunnleggende elektriske lover og formler og forstår virkemåte
og oppbygging av elektriske kretselementer og systemer
• har kunnskap om DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser,
kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder
• har kunnskap om aktuelle matematiske modeller, beregningsmetoder og
nettverksteoremer for ulike elektriske kretselementer
• har kunnskap om måleteknikk for elektriske systemer og bruk av relevant
måleverktøy
• har kunnskap om krav til framstilling og oppdatering av dokumentasjon innen
fagområdet elektro, samt kan forstå dokumentasjon fra andre tekniske
fagområder
• har innsikt i relevant regelverk som omhandler elsikkerhet
• kan vurdere om dokumentasjon er i henhold til gjeldende normer,
bransjestandarder og krav til kvalitet for arbeid med elektriske systemer
• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om elektriske systemer
• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen elektriske systemer

Ferdigheter
Studenten:
• kan gjøre rede for strømmer, spenninger og effekter i sammensatte parallelle og
seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser,
kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder
• kan gjøre rede for valg av simuleringsverktøy for beregning av strømmer og
spenninger i elektriske kretser
• kan gjennom laboratoriearbeid/simulering anvende relevant måleutstyr for måling
og feilsøking på elektriske kretselementer og systemer, og vurdere
måleresultatene
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•
•
•
•
•

kan reflektere over resultater fra målinger med relevant måleutstyr på elektriske
systemer og justere disse under veiledning
kan gjøre rede for valg av dokumentasjon innen fagområdet elektro, samt forstå
dokumentasjon fra andre tekniske fagområder
kan reflektere over egen faglig utøvelse innen elektriske systemer og justere
denne under veiledning
kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en
yrkesfaglig problemstilling
kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for
iverksetting av tiltak

Generell kompetanse
Studenten:
• kan planlegge, dokumentere og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og
prosjekter i forbindelse med elektriske systemer alene og som deltaker i gruppe
og i tråd med etiske krav og retningslinjer
• kan utarbeide planer og instrukser innen fagområde elektriske systemer etter
kundens behov
• kan bygge relasjoner med fagfeller innen elektriske systemer og på tvers av fag,
samt med eksterne målgrupper
• kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen elektrofaget og delta i
diskusjoner for å vurdere fagspesifikke problemstillinger
• kan bidra til faglig utvikling ved å følge med på ny teknologi innen elektriske
systemer som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon
Sentrale tema
Elektromatematikk (Integrert)
Elektromatematikk er en integrert del av emnet
Kretsteknikk i like- og vekselstrømkretser
Grunnleggende komponentlære for bruk i like- og vekselstrømkretser
Forståelse av relasjonene mellom resistans, kapasitans, induktans og tilhørende
spenning over komponentene, motstand, kondensator og spole.
Elektromagnetisme
Den delen av fysikken som beskriver alle elektriske og magnetiske fenomener beskrevet
ved Maxwells likninger. Her omfattes blant annet elektrisk ladning, elektrisk strøm,
elektriske og magnetiske krefter og elektromagnetisk stråling. Maxwells likninger danner
også grunnlaget for oppbygging av spoler og kondensatorer samt beregning av
kapasitans og induktans.
Måleteknikk for elektriske systemer
Elektriske systemer kan bestå av både passive (resistans, spole, kondensator) og aktive
komponenter (transistor), som kobles sammen ved hjelp av elektriske ledere. Begrepet
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måleteknikk for elektriske systemer, defineres som måling og feilsøking på elektriske
kretser ved å bruke egnet måleutstyr for å tolke måleresultatene riktig.
Laboratoriearbeid/simulering
Alternative muligheter for arbeid med elektriske systemer er databasert simulering eller
fysisk arbeid på lab. Begrepet laboratoriearbeid defineres både som en fysisk
ferdighetstrening i en lab eller som simulering av elektriske systemer ved hjelp av
relevant simuleringsverktøy.
Konstruksjon, dokumentasjon og regelverk
Bygge opp, lage eller utføre en konstruksjon som innebærer tegningsunderlag for
elektromontasje. Sammen med regelverk blir dette dokumentasjon som inngår i faglig
ledelse.

Elektroniske Systemer
Emne

Tema

Elektroniske systemer
15 studiepoeng

Jf. «Sentrale tema» i siste del av
dette emne

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
• har kunnskap om oppbygging og virkemåte til digitale og analoge systemer
• har kunnskap om ulike metoder for elektronisk kommunikasjon og overføring av
signaler mellom enheter
• har kunnskap om kvalitetsvurdering av kommunikasjonsløsninger og
dimensjonering av analoge og digitale systemer
• har kunnskap om begreper og definisjoner innen datanettverk og
nettverksstrukturer
• har kunnskap om mikrokontrollerkretser og bruken av disse
• har kunnskap om ESD og måleteknikk for elektroniske systemer og bruk av
relevant måleverktøy
• kan vurdere eget arbeid med elektroniske systemer i forhold til gjeldende normer,
bransjestandarder og krav til kvalitet.
• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om elektroniske systemer
• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen elektroniske systemer
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Ferdigheter
Studenten:
• kan gjøre rede for valg av komponenter og utstyr til digitale og analoge systemer
fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til EMC i forbindelse med
støypåvirkning og temperaturendringer
• kan gjøre rede for valg av simuleringsverktøy til elektroniske systemer for test og
verifisering av virkemåte
• kan gjennom laboratoriearbeid/simulering anvende relevant måleutstyr for måling
og feilsøking på elektroniske systemer, og vurdere måleresultatene
• kan reflektere over resultater fra målinger med relevant måleutstyr på elektroniske
systemer og justere disse under veiledning
• kan gjøre rede for valg av elektroniske tegneverktøy til framstilling- og
systematisering av dokumentasjon
• kan reflektere over egen faglig utøvelse innen elektroniske systemer og justere
denne under veiledning
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en
yrkesfaglig problemstilling
• kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for
iverksetting av tiltak

Generell kompetanse
Studenten:
• kan planlegge, dokumentere og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og
prosjekter i forbindelse med elektroniske systemer alene og som deltaker i gruppe
og i tråd med etiske krav og retningslinjer
• kan utarbeide planer og instrukser innen fagområde elektroniske systemer etter
kundens behov
• kan bygge relasjoner med fagfeller innen elektroniske systemer og på tvers av
fag, samt med eksterne målgrupper
• kan utveksle synspunkter med andre innen elektrofaget med medarbeidere og
formidle sin kompetanse til brukere av systemene
• kan bidra til faglig utvikling ved å følge med på ny teknologi innen elektroniske
systemer som kan føre til kvalitetsheving, nyskapning og innovasjon
Sentrale tema
Elektromatematikk (Integrert)
Elektromatematikk er en integrert del av emnet
Analog- og digitalteknikk
Praktisk kjennskap til konstruksjons- og beregningsmåter for analoge og digitale kretser
Mikrokontrollteknikk
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Bestående av mikrokontrollernes oppbygging, funksjon og bruksområder, i tillegg til enkel
programmering og funksjonstesting
Elektronisk måleteknikk og statisk elektrisitet (ESD)
Arbeid knyttet til måling og feilsøking på elektroniske kretser ved å bruke egnet
måleutstyr og riktig behandling av elektroniske komponenter.
Elektronisk kommunikasjon
Grunnleggende innsikt i hvordan ulike transmisjonsmetoder kan brukes, herunder BUStopologi for nettverkssystemer, samt forstå hvilke fysiske begrensninger som gjelder.
Laboratoriearbeid/simulering
Alternative muligheter for arbeid med elektroniske systemer er databasert simulering eller
fysisk arbeid på lab. Begrepet laboratoriearbeid defineres både som en fysisk
ferdighetstrening i en lab eller som simulering av elektroniske systemer ved hjelp av
relevant simuleringsverktøy.
Konstruksjon, dokumentasjon og regelverk
Bygge opp, lage eller utføre en konstruksjon som innebærer tegningsunderlag for
elektroniske kretser og kretskortlayout for elektronikkproduksjon. Sammen med regelverk
blir dette dokumentasjon som inngår i faglig ledelse.

Fordypningsemner
Styringssystemer
Emne

Tema

Styringssystemer m/faglig ledelse
10 studiepoeng

Faglig ledelse (integrert)
Styringssystemer
Normer og standarder
Dokumentasjon

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten
• har kunnskap om målemetoder, analyseverktøy og teknisk utstyr som anvendes i
automatiserte anlegg
• har kunnskap om hvordan styringssystemer kan bidra til energioptimalisering
• har kunnskap om standarder for programmering av styringssystemer
• har kunnskap om datasikkerhet i styringssystemer
• har kunnskap om videreutvikling og design av styrings- og
kommunikasjonssystemer som brukes i automatiserte anlegg
• har kunnskap om dokumentasjon innen styringssystemer
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•
•
•
•

kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende myndighetskrav på automatiserte
anlegg i form av lover, forskrifter, normer og internasjonale standarder
har kunnskap om bransjen innen styringssystemer
kan oppdatere sin kunnskap om styringssystemer
har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet styringssystemer

Ferdigheter
Studenten
• kan gjøre rede for valg med hensyn til teknisk kvalitet og integrering i et større
system i et automasjonsanlegg
• kan gjøre rede for valg av optimalt pådragsorgan til energiomforming i samsvar
med miljø, operasjonelle krav og funksjon
• kan gjøre rede for sine faglige valg ved automasjonsanleggets
vedlikeholdsstrategi
• kan reflektere over egen faglig utøvelse innen styringssystemer og justere denne
under veiledning
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet
styringssystemer og vurdere relevansen for et arbeidsprosjekt
• kan kartlegge problemstillinger i et automatisert anlegg i sammenheng med
styringssystemer og identifisere behov
• kan kartlegge funksjonsfeil i styresystemer ved feilsøking og behov for
iverksetting av tiltak

Generell kompetanse
Studenten
• kan planlegge og gjennomføre prosjektaktiviteter i et automatisert anlegg for å
avdekke funksjonsfeil i styresystemer som deltaker i gruppe og i tråd med etiske
krav og retningslinjer
• kan utføre arbeidet etter leverandørers og spesialisters behov og krav
• kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne
målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og
kompetansebygging og for å inngå formelle arbeidsavtaler
• kan utveksle synspunkter med andre innenfor automatiseringsbransjen ved å
bidra til at styringssystemer integreres i bedriftens totale styringsverktøy og kan
drøfte løsninger for effektivt vedlikehold og optimalisering av
produksjonsprosesser og miljøhensyn
• kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av avviksmeldinger ved eventuelle
hendelser og bruke rapporteringen i kontinuerlig forbedring
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Måle- og reguleringsteknikk
Emne

Tema

Måle- og reguleringsteknikk m/faglig ledelse
10 studiepoeng

Faglig ledelse (integrert)
Reguleringsteknikk
Måling og instrumentering
Normer og standarder
Dokumentasjon

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten
• har kunnskap om reguleringssystemer benyttet i automatiserte anlegg
• har kunnskap om målemetoder, analyseverktøy og teknisk utstyr som anvendes
på automatiserte anlegg
• har kunnskap om hvordan måle- og reguleringsteknikk kan bidra til
energioptimalisering
• har kunnskap om matematiske modeller benyttet innen måle- og
reguleringsteknikk
• har kunnskap om hvordan reguleringssystemer kan integreres i bedriftens totale
databehandlingssystemer
• har kunnskap om videreutvikling og design av reguleringssystemer innen
automasjonsfaget
• kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende myndighetskrav på automatiserte
anlegg som lover, forskrifter, normer og internasjonale standarder
• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagfeltet reguleringstekniske
systemer

Ferdigheter
Studenten
• kan gjøre rede for sine valg med hensyn til teknisk kvalitet og integrering i et
større system i et automasjonsanlegg
• kan gjøre rede for valg av digitale verktøy og metoder for planlegging og
gjennomføring av prosjektaktiviteter i et automatisert anlegg
• kan anvende simulerings- og analyseverktøy samt ulike metoder for
optimalisering av reguleringstekniske systemer
• kan anvende bedriftens totale databehandlingssystemer ved å integrere
reguleringssystemer tilknyttet produksjonsprosesser
• kan reflektere over simulerings- og analyseresultater for kontroll av
reguleringstekniske systemer
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet og vurdere
relevansen for et arbeidsprosjekt
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•
•

kan kartlegge problemstillinger i et automatisert anlegg i sammenheng med
reguleringstekniske systemer og identifisere behov
kan kartlegge funksjonsfeil i reguleringstekniske systemer ved feilsøking og behov
for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse
Studenten
• kan planlegge, gjennomføre og drifte reguleringstekniske systemer på
automatiserte anlegg som deltaker eller leder i gruppe og i tråd med etiske krav
og retningslinjer og myndighetskrav for sikkerhet, kvalitet, økonomi og teknikk
• kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innen digital kommunikasjon som
er i tråd med de etiske forutsetningene og juridiske retningslinjer for personvern
• kan planlegge og gjennomføre arbeid på automatiserte anlegg ved å utøve
tverrfaglig lederskap og ta ansvar under idriftsettelse på automatiserte anlegg
innenfor rammene av gjeldende myndighetskrav, sikkerhet, kvalitet, økonomi og
teknikk
• kan utføre arbeidet etter leverandørers og spesialisters behov og krav
• kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne
målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og
kompetansebygging og for å inngå formelle arbeidsavtaler
• kan utveksle synspunkter med andre innenfor automatiseringsbransjen og drøfte
løsninger for effektivt vedlikehold og optimalisering av reguleringstekniske
systemer
• kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av avviksmeldinger ved eventuelle
hendelser og bruke rapporteringen i kontinuerlig forbedring
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Programmering og digitalisering i automatiserte systemer
Emne

Tema

Programmering og digitalisering m/faglig ledelse
10 studiepoeng

Faglig ledelse (integrert)
Programmeringsspråk
Nettverk- og datasikkerhet
Stordata
Digital tvilling

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten
• har kunnskap om programmeringsspråk benyttet i automatiserte anlegg
• har kunnskap om digitale tvillinger som verktøy for monitorering, feilsøking,
prediktering og simulering
• har kunnskap om sikring av datanettverk mot dataangrep
• har kunnskap om grunnleggende datakommunikasjon og
kommunikasjonsprotokoller
• har kunnskap om virkemåten til et operativsystem
• har kunnskap om prinsippene for aktuell teknologi for datalagring, lokalt og over
nettverk

Ferdigheter
Studenten
• kan gjøre rede for ulike typer av protokoller for datakommunikasjon i
automatiserte anlegg
• kan gjøre rede for programmering av systemer relevante for digitalisering
• kan gjøre rede for ulike typer av grensesnitt mellom datasystemer i automatiserte
anlegg
• har kunnskap om prinsipper for utforming av brukerdokumentasjon og
systemdokumentasjon
• kan kartlegge og planlegge arbeidsoperasjoner og programvarearkitektur i et
autonomt system
• kan kartlegge og korrigere funksjonsfeil i digitale systemer

Generell kompetanse
Studenten
• kan i samarbeid med andre yrkesgrupper planlegge, prosjektere, dokumentere,
iverksette og drifte et system for datafangst og nettskybaserte tjenester i en
automatisert sammenheng, samt analyse av dette
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•
•
•

kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag innen programmering og
digitalisering
kan bidra til organisasjonsutvikling i bedriften
kan utveksle synspunkter innen stordata og delta i diskusjoner

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom)
Emne
Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom)
10 studiepoeng

Tema
Jf. «Sentrale tema» i siste del av
dette emne

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
• har kunnskap om planlegging, oppbygging og virkemåte for elektroniske
kommunikasjonsnett (Ekom-nett) og de tjenester som skal distribueres.
• kan vurdere eget arbeid i henhold til Ekom-loven, relevante forskrifter og
standarder
• kan vurdere alle aspekter ved installasjon i henhold til gjeldende standarder og
krav til elsikkerhet, og kvalitet
• har kunnskap om jording, EMC og EMI i Ekom-nett og hvordan elektromagnetisk
støy påvirker andre installasjoner
• har kunnskap om risikovurdering, planlegging, prosjektering og dokumentasjon av
Ekom-nett

Ferdigheter
Studenten:
• kan gjøre rede for sine valg i prosjektering av Ekom-nett
• kan gjøre rede for sine valg av materiell og utstyr som installeres eller
vedlikeholdes ut ifra teknisk dokumentasjon og de typer tjenester som skal
distribueres
• kan bruke test- og måleinstrumenter og vurdere resultatet av målinger, tester og
analyser
• kan utarbeide dokumentasjon
• kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere
elektroniske kommunikasjonssystemer, tolke resultater og justere under
veiledning

18

Generell kompetanse
Studenten:
• kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å installere, drifte og
vedlikeholde Ekom-nett alene og som deltaker i gruppe, i henhold til gjeldende
regelverk og etiske krav
• kan utføre arbeidet etter spesifikasjoner og gjeldene krav
• kan forstå innholdet i kontrakt og referanser til standarder
• kan bygge relasjoner med andre fagfelt innen Ekom og på tvers av fag, samt
eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og
drøfting av løsninger
• kan utveksle kunnskap og erfaring med andre med bakgrunn innen Ekom og delta
i diskusjoner om utvikling av nye løsninger, effektivt vedlikehold og god praksis
• kan bidra til å utvikle en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet
ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme
• kan utøve faglig ledelse og bli forberedt på sertifisering fra NKOM
Sentrale tema
Faglig ledelse (integrert)
HMS og risikovurdering. Planlegging og prosjektering.
Ekom regelverk
Utførelse, måling, dokumentasjon og drift. Elsikkerhet, jording, EMC. Infrastruktur

Lokal tilpassing/spesialisering med faglig ledelse
Emne

Tema

Lokal tilpassing/spesialisering m/faglig ledelse
10 studiepoeng

Skolen skal opprette
et lokalt emne eller en
kvalifiserende spesialisering
som skal gi studenten faglig
bredde og/eller bidra til faglig
fordypning. Ved fullført emne
skal studenten demonstrere
utvidet forståelse og
kompetanse knyttet til emnet.

Læringsutbytte
•

Tilbyder beskriver kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til
NKR.
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Hovedprosjekt
Emne
Hovedprosjekt
10 studiepoeng

Tema
Jf. «Sentrale tema» i siste del av
dette emne

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten
• har kunnskap om hvordan man skriver en rapport om et prosjekt
• har særskilte kunnskaper om et selvvalgt tema med en problemstilling innenfor
fordypningen
• har kunnskap om hvordan man innhenter informasjon om tema for et
hovedprosjekt
• har kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis
• kan vurdere eget prosjekt i forhold til gjeldende normer og krav
• kjenner til bransjen/yrker som er knyttet til tema i hovedprosjektet

Ferdigheter
Studenten
• kan gjøre rede for valg av tema for hovedprosjekt
• kan identifisere, kartlegge og vurdere en faglig problemstilling
• kan delta i teamarbeid, planlegge, kommunisere og presentere prosjektarbeid og
resultat
• kan skrive en rapport om et prosjekt
• kan drøfte sammenhengen mellom teori og praksis
• kan reflektere over eget prosjekt og justere dette under veiledning av fagfolk
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for å vurdere relevansen til en
problemstilling i et prosjekt

Generell kompetanse
Studenten
• kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid alene og som deltaker i gruppe i
tråd med formelle og etiske krav og retningslinjer
• har utviklet en bevissthet rundt prosjektarbeid og kan fordype seg i tema som
danner grunnlag for prosjektet, samt tenke kreativt og nyskapende
• kan utføre et prosjektarbeid i tråd med bedrifter eller arbeidsgivers behov
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•

kan utveksle synspunkter med andre i team eller bedrift og delta i diskusjoner om
utvikling av et prosjekt

Sentrale tema
Faglig ledelse (integrert)
HMS og risikovurdering.
Prosjektering
Bruke prosjektstyringsverktøy for planlegging, organisering og administrering av
ressurser for å nå bestemte mål. Lage framdriftsplan med funksjoner som Ganttdiagrammer, tidslinjer og tidsfrister. Gjøre bruk av funksjoner som kalender,
dokumenthåndtering, ressursplanlegging og rapportering. Framdriftsplanens historikk
som enkelt viser justeringer, endringer og nye behov som oppstår underveis.

Møtereferat og arbeidslogg
Lage møtereferat fortløpende som en beskrivelse av og en utsjekk på om prosjektet er
etter planen. Referatene inneholder også beskrivelser med begrunnelse for justeringer,
endringer og nye behov som oppstår underveis i prosjektforløpet.
Skrive individuelle arbeidslogger for hver prosjektdeltager som beskriver arbeid i
prosjektet både med oppgaver og omfang i tid pr. arbeidsdag.
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