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Planutkast 

Innledning  
Dette er et foreløpig planutkast. Arbeidsgruppen ønsker innspill til det videre 

arbeidet. Svar på arbeidsgruppens spørsmål og kom med skriftlige innspill i dette 

skjemaet: https://forms.office.com/r/i34eiwGPGK   

Innspillseminar 2.februar 2022 kl. 12:30-14:00. Meld deg på her Mekatronikk  

Om utdanningen 
De fleste produkter som utvikles eller forbedres i dag, består ikke lengre «bare» av 

mekaniske eller elektriske deler. Ofte finner en produkter som skal være bevegelige, 

programmerbare og trygge for omgivelsene. Slik utvikling krever et helhetlig blikk på 

produktet og dens virkemåte, både mekanisk, elektrisk og datateknisk. 

Mekatronikk er samspillet mellom maskinfag, elektrofag og datateknikk. Utdanningen 

gir deg kunnskapen til å kunne arbeide med disse tre fagfeltene for å designe, bygge 

og drifte mekatronikksystemer, og kvalifiserer til å arbeide med utvikling av nye og 

eksisterende produkter og prosesser. Dette kan for eksempel være innen: 

• Prosjektstyring 

• Vedlikehold 

• Kvalitetssikring 

• Logistikk 

• Produktutvikling 

• Produksjonsplanlegging 

 

Utdanningen skal utvikle studentenes ferdigheter og generelle kompetanse som gir 

reflekterte yrkesutøvere, som er kvalifisert for å ivareta tekniske oppgaver og 

lederoppgaver innen mekatronikk. Kandidaten med fordypning i Mekatronikk skal 

etter fullført utdanning kunne tilfredsstille bransjens krav og normer, også i 

forbindelse med bærekraftsmål og sirkulærøkonomi. Etter gjennomført utdanning har 

kandidaten lagt grunnlag for livslang læring og kontinuerlig forbedringsprosesser og 

omstilling. 

 

Begrepsavklaringer 
• Mekatronikk/-system: samspillet mellom de tre fagretningene mekanikk, 

elektronikk og datateknikk 

• DAK: Dataassistert konstruksjon 

  

https://forms.office.com/r/i34eiwGPGK
https://hkdir-no.zoom.us/meeting/register/u5Itceuqqz8vGtWHj0ztRRQmldTfN6uTHe1r
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Overordnet læringsutbytte 
De overordnede læringsutbyttebeskrivelsene, også kalt O-LUB skal gi uttrykk for hva 

en kandidat som har gjennomført en høyere yrkesfaglig utdanning skal inneha av 
kompetanse beskrevet som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd 
med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), nivå 5.2. 

 
Læringsutbyttebeskrivelsene skal gi arbeidsgivere en tydelig forståelse av hva 
utdanningen omfatter, og hvilke forventninger en kan ha til en kandidat med høyere 

fagskolegrad innen Mekatronikk. 
 

 

Kunnskap 

Kandidaten:  
 

• har kunnskap om mekatronikk 

• har kunnskap om begreper, teorier, beregningsmodeller og 
konstruksjonsverktøy som benyttes for å utvikle mekatronikksystemer 

• har kunnskap om virkemåte, funksjon og prinsipper for ulike tekniske 
komponenter og løsninger innen mekatronikksystemer og -produkter 

• har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og flyt i 
produksjonslinjer og –prosesser 

• har kunnskap om vedlikeholdsstrategier 

• kan vurdere om nødvendige miljømessige hensyn er ivaretatt  

• kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende normer, standarder, 
forskrifter og lover  

• har kunnskap om Markedsføringsledelse, Økonomistyring og Organisasjon 
og Ledelse (LØM)  

• har kunnskap om HMS og prosjekt- og kvalitetsledelse 

• kjenner til mekatronikkindustriens historie, tradisjon, egenart og plass i 
samfunnet  

• kan oppdatere sin kunnskap med litteratur og relevante fora innenfor 
fagfeltet  

• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagområdet  
 

Ferdigheter  

Kandidaten: 

 

• kan gjøre rede for valg av konstruksjonsverktøy, komponenter og 
produksjonsprosesser 

• kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, 
prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt  

• kan kartlegge og identifisere feil og mangler på mekatronikksystemer, og på 
bakgrunn av dette dokumentere, planlegge og iverksette nødvendige tiltak 

• kan gjøre rede for valg av vedlikeholdsmetoder 

• kan reflektere over faglig utøvelse og justere denne under veiledning  

• kan vurdere oppdragsgivers økonomiske- og administrative situasjon 

• kan gjøre rede for arbeid i henhold til HMS og prosjekt- og kvalitetsledelse 
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• kan ta hensiktsmessige og begrunnede valg basert på fagstoff og relevant 
informasjon 
 

Generell kompetanse  

Kandidaten: 
 

• kan planlegge, prosjektere og iverksette løsninger for mekatronikksystemer 
alene, eller som deltaker av en gruppe 

• kan arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer for kvalitet og miljø 

• kan utføre arbeid etter oppdragsgivers behov  

• kan bidra til organisasjonsutvikling ved å ta i bruk ny teknologi for å utvikle 
eller forbedre produkter  

• kan bygge relasjoner og kommunisere på tvers av fagområder, og ta del i 
faglige team og nettverk  

• kan utveksle faglige synspunkter på problemstillinger og delta i diskusjoner  
 

 

Emneoversikt 
Nasjonal standard inneholder emner som hver er unike og inneholder tittel, kode, 

omfang og vurdering. Det er disse parameterne som rapporteres til Database for 

høyskolestatistikk – Fagskole (DBH-F) etter fastsatte retningslinjer. 

Emnenavn  Studiepoeng 

Redskapsemner (30 studiepoeng)  

Realfaglig redskap 10 

Yrkesrettet kommunikasjon 10 

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) 10 

Grunnlagsemner (30 studiepoeng)  

HMS-, Prosjekt- og kvalitetsledelse 10 

Mekanikk 5 

Materialkunnskap og Materialvalg 5 

Grunnleggende Elektro og Automatisering 5 

Teknisk Dokumentasjon 5 

Fordypningsemner (60 studiepoeng)  

Analog- og Digitalteknikk 10 

Robotteknologi og Reguleringsteknikk 10 

Produksjonssystemer og Mekatronikkstyringer 10 

Teknisk dokumentasjon og Administrasjon 10 

Produktutvikling og livsløp 10 

Hovedprosjekt 10 

Til sammen 120 studiepoeng 
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Emnebeskrivelser 

Redskapsemner  
Redskapsemnene er per tid ikke revidert. 

Realfaglig redskap  
Ikke revidert 

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 

• 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 

Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå (E-LUB) i denne planen er ikke 

utfyllende og må betraktes som veiledende. Det er opp til den enkelte skole å 

utvikle dekkende E-LUB som også ivaretar egenart og lokale faktorer gjennom 

egne studieplaner. Den enkelte skole går årlig går gjennom E-LUB i sine 

studieplaner i tråd med egne kvalitetssikringsrutiner. 
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• 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 
Ikke revidert 

Emne  Tema 

 
Yrkesrettet kommunikasjon  

10 studiepoeng 
 

 
Tilordnes av den enkelte 

tilbyder  

Læringsutbytte  

 

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   
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• 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) 
Ikke revidert 

Emne  Tema 

 
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 
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• 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 

• kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling  
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Grunnlagsemner  
Emne 1: HMS-, Prosjekt- og kvalitetsledelse  
Merknad: ønsker å samkjøre emnet med TIP-studiene. E-LUB er derfor ikke utfylt enda. 

Emne  Tema 

 

HMS-, Prosjekt- og kvalitetsledelse  
(10 studiepoeng) 

 

Tilordnes av den enkelte 
tilbyder  

Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

•  

Ferdigheter  
Studenten 

•  

 
 

Generell kompetanse  
Studenten  

•  

 

 

Emne 2: Mekanikk  
Merknad: ønsker å samkjøre emnet med TIP-studiene. E-LUB er derfor ikke utfylt enda 

Emne  Tema 

 
Mekanikk 
(5 studiepoeng) 

 

 
Tilordnes av den enkelte 
tilbyder  

Læringsutbytte  

 
Grunnleggende  

 

Ferdigheter  
Studenten 

•  

 
 

Generell kompetanse  
Studenten  

•  
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Emne 3: Materialkunnskap og Materialvalg 
Merknad: ønsker å samkjøre emnet med TIP-studiene. E-LUB er derfor ikke utfylt enda 

Emne  Tema 

 
Materialkunnskap og Materialvalg  

(5 studiepoeng) 
 

 
Tilordnes av den enkelte 

tilbyder  

Læringsutbytte  

 

Kunnskaper  
Studenten 

•  

Ferdigheter  
Studenten 

•  

 
 

Generell kompetanse  
Studenten  

•  

 

Emne 4: Grunnleggende Elektro og Automatisering  
Emne  Tema 

 
Grunnleggende Elektro og Automatisering 
(5 studiepoeng) 

 

 
Tilordnes av den enkelte 
tilbyder  

Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

• har kunnskap om strøm, spenning og effekt for lavspente anlegg tilknyttet 
mekatronikksystemer 

• har kjennskap til komponenter som inngår i mekatronikksystemer 

• har kjennskap til prinsipper av programmering innen mekatronikksystemer 

• kan vurdere eget arbeid i henhold til relevante normer, standarder, forskrifter og 
lover 

• har kunnskap om faremomenter eller feil som kan oppstå under arbeid på 
elektriske anlegg 

Ferdigheter  
Studenten 

• kan gjøre rede for sammenhengen mellom strøm, spenning og effekt 

• kan gjøre rede for komponenter og kretser for likestrøm. 

• kan lage og endre enkle programmer for mekatronikksystemer 

• kan tegne og tolke enkle koblingsskjemaer 
 

Generell kompetanse  
Studenten  
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• kan lese og finne frem i datablader 

• kan arbeide på en trygg og effektiv måte 

• kan utveksle faglige synspunkter på problemstillinger og delta i diskusjoner 
 

 

Emne 5: Teknisk Dokumentasjon 
Merknad: ønsker å samkjøre emnet med TIP-studiene. E-LUB er derfor ikke utfylt enda 

Emne  Tema 

 
Teknisk Dokumentasjon 
(5 studiepoeng) 
 

 
Tilordnes av den enkelte 

tilbyder  

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

•  

Ferdigheter  
Studenten 

•  

 

 

Generell kompetanse  
Studenten  

•  
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Fordypningsemner  
Emne 1: Analog- og Digitalteknikk  
Emne  Tema 

 

Analog- og Digitalteknikk 
(10 studiepoeng) 
 

 

Tilordnes av den enkelte 
tilbyder  

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

• har kunnskap om analoge- og digitale elektronikk-komponenter og 
anvendelser 

• har kunnskap om tallsystemer, digitale koder, sannhetstabeller, Boolsk 
algebra og Karnaugh-diagram 

• har kunnskap om mikroelektronikk  

• har kunnskap om virkemåte og programmering av FPGA, CPU-er og 
mikrokontrollere 

• har kjennskap til forskjellige bus-systemer, RAM- og ROM-komponenter 

• har kunnskap om DAK til konstruksjon, simulering og analyse av elektriske 
skjemaer 

• har kunnskap om bruk av analog- og digitalteknikk i mekatronikksystemer 

• kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer, standarder, 
forskrifter og lover 

 

Ferdigheter  
Studenten 

• kan gjøre rede for analoge- og digitale elektronikk- komponenter og 
anvendelser 

• kan gjøre rede for tallsystemer, digitale koder, sannhetstabeller, Boolsk 
algebra og Karnaughdiagram 

• kan gjøre rede for mikroelektronikk  

• kan gjøre rede for virkemåte og programmering av FPGA, CPU-er og 
mikrokontrollere 

• kan gjøre rede for forskjellige bus-systemer, RAM- og ROM-komponenter 

• kan anvende DAK til konstruksjon, simulering og analyse av elektriske 
skjemaer 

• kan oppdatere sin kunnskap om bruk av analog- og digitalteknikk i 
mekatronikksystemer 

• kan reflektere over eget arbeid i forhold til gjeldende normer, standarder, 
forskrifter og lover  

• kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger 
 

Generell kompetanse  
Studenten  

• kan planlegge, prosjektere og iverksette løsninger for mekatronikksystemer 
med analoge- og digitale kretser alene, eller som deltaker av en gruppe 

• kan arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer for kvalitet og miljø  
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• kan utføre arbeid etter oppdragsgivers behov og kravspesifikasjon 

• kan bygge relasjoner og kommunisere på tvers av fagområder, og ta del i 
faglige team og nettverk  

• kan utveksle faglige synspunkter på problemstillinger og delta i diskusjoner 

• kan planlegge og gjennomføre arbeid på analoge- og digitale styringer ved 
å ta ansvar og utøve tverrfaglig lederskap 

• Kan bidra til at det utarbeides feilsøkingsskjemaer for analoge- og digitale 
styringer som en del av en større bruker- og servicedokumentasjon 
 

 

Emne 2: Robotteknologi og Reguleringsteknikk  
Emne  Tema 

 

Robotteknologi og Reguleringsteknikk 
(10 studiepoeng) 
 

 

Tilordnes av den enkelte 
tilbyder  

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

• har kunnskap om styresystemer og mekanisk oppbygning av forskjellige 
type roboter som brukes i mekatronikksystemer  

• har kjennskap til forskjellige robot-teknologier og hvordan de anvendes i 
industrien 

• har kunnskap om sensorer, aktuatorer, robotsyn, gripere, kringutstyr og 
andre komponenter som benyttes i forbindelse med robotceller 

• har kunnskap om planlegging og dokumentasjon av mektronikksystemer 
med robotceller 

• har kunnskap om sikkerhet, og hvordan det kan implementeres i 
mekatronikksystem med robotceller 

• har kunnskap om vanlige prinsipper for regulering og reguleringssløyfer 

• har kunnskap om de mest brukte reguleringsmetodene 

• har kunnskap om videreutvikling og design av reguleringssystemer 

• kan vurdere eget arbeid på robotceller i forhold til gjeldende normer, 
standarder, forskrifter og lover  

• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen fagområdet 
 

Ferdigheter  
Studenten 

• kan gjøre rede for styresystemer og mekanisk oppbygning av forskjellige 
type roboter som brukes i mekatronikksystemer  

• kan gjøre rede for forskjellige robot-teknologier og hvordan de anvendes i 
industrien 

• kan gjøre rede for sensorer, aktuatorer, robotsyn, gripere, kringutstyr og 
andre komponenter som benyttes i forbindelse med robotceller 

• kan reflektere over faglig utførelse av planlegging og dokumentasjon av 
mektronikksystemer med robotceller 
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• kan gjøre rede for sikkerhet, og hvordan det kan implementeres i 
mekatronikksystemer med robotceller 

• kan gjøre rede for prinsippene ved regulering og reguleringssløyfer 

• kan gjøre rede for reguleringsmetoder og dets virkemåte på reguleringen 

• kan ta hensiktsmessige og begrunnede valg basert på fagstoff og relevant 
informasjon 

• kan reflektere over eget arbeid på robotceller i forhold til gjeldende normer, 
standarder, forskrifter og lover  

• kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger i 
mekatronikksystemer med robotceller 
 

Generell kompetanse  
Studenten  

• kan planlegge, prosjektere og iverksette løsninger for mekatronikksystemer 
med robotceller alene, eller som deltaker av en gruppe 

• kan arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer for kvalitet og miljø  

• kan utføre arbeid etter oppdragsgivers behov og kravspesifikasjon 

• kan bygge relasjoner og kommunisere på tvers av fagområder, og ta del i 
faglige team og nettverk  

• kan utveksle faglige synspunkter på problemstillinger og delta i diskusjoner 

• kan planlegge og gjennomføre arbeid på robotceller ved å ta ansvar og 
utøve tverrfaglig lederskap  

• Kan bidra til at det utarbeides feilsøkingsskjemaer for robotceller som en 
del av en større bruker- og servicedokumentasjon 

 

 

Emne 3: Produksjonssystemer og Mekatronikkstyringer  
Emne  Tema 

 
Produksjonssystemer og Mekatronikkstyringer 

(10 studiepoeng) 
 

 
Tilordnes av den enkelte 

tilbyder  

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

• har kunnskap om vanlige prinsipper for styring og regulering 

• har kunnskap om relevante metoder og verktøy for analyse og prosjektering av 
mekatronikksystemer  

• har kunnskap om prinsipper for konstruksjon, programmering og dokumentasjon 
av mekatronikksystemer 

• har kunnskaper om elektriske-, pneumatiske- og hydrauliske sensorer- og 
aktuatorer som inngår i et mekatronikksystem 

• har kunnskap om sikkerhet, og hvordan det kan implementeres i 
mekatronikksystemer 

• har kunnskap om utvikling av enkle sekvensielle og kombinatoriske program 

• kan vurdere hvilket styresystem som passer best i henhold til kravspesifikasjon 

• har kunnskap om bransjer som arbeider med styring og regulering 

• kan vurdere forskjellige styringsmetoder for tilvirkning av ulike produkter  



 

Planutkast 

• kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer, standarder, forskrifter og 
lover  

• har kunnskap om bransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  
 

Ferdigheter  
Studenten 

• kan gjøre rede for vanlige prinsipper innen styring og regulering 

• kan gjøre rede for og anvende relevante metoder og verktøy for analyse og 
prosjektering av mekatronikksystemer  

• kan gjøre rede for og anvende relevante prinsipper for konstruksjon, 
programmering og dokumentasjon av mekatronikksystemer 

• kan gjøre rede for og begrunne valg av elektriske-, pneumatiske- og hydrauliske 
sensorer- og aktuatorer som benyttes i mekatronikksystemer 

• kan gjøre rede for sikkerhet, og hvordan det kan implementeres i 
mekatronikksystemer 

• kan gjøre rede for hvordan enkle sekvensielle og kombinatoriske program utvikles 

• kan vurdere og begrunne valg av styresystem i henhold til kravspesifikasjon 

• kan gjøre rede for eget arbeid i forhold til gjeldende normer, standarder, forskrifter 
og lover  

• har kunnskap om bransjens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  

• kan ta hensiktsmessige og begrunnede valg basert på fagstoff og relevant 
informasjon 

• kan reflektere over faglig utførelse  
 

Generell kompetanse  
Studenten  

• kan planlegge, prosjektere og iverksette løsninger for mekatronikksystemer alene, 
eller som deltaker av en gruppe 

• kan arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer for kvalitet og miljø  

• kan utføre arbeid etter oppdragsgivers behov og kravspesifikasjon 

• kan bygge relasjoner og kommunisere på tvers av fagområder, og ta del i faglige 
team og nettverk  

• kan utveksle faglige synspunkter på problemstillinger og delta i diskusjoner 
 

 

Emne 4: Teknisk dokumentasjon og Administrasjon  
Emne  Tema 

 
Teknisk dokumentasjon og Administrasjon 

(10 studiepoeng) 
 

 
Tilordnes av den enkelte 

tilbyder  

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

• har kunnskap om DAK og standarder som benyttes i tegningsproduksjon 

• har kunnskap om innhold som inngår i sluttdokumentasjon til 
oppdragsgiver 

• har kunnskap om oppbygningen og virkemåten til prosjekthotell og 
skyløsninger 



 

Planutkast 

• har kunnskap om de aktuelle direktivene og hva som inngår i en CE-
merking 

• har kunnskap om prosess- og terminplanlegging i produksjon 

• kan vurdere eget arbeid innen dokumentering av mekatroniske systemer i 
forhold til gjeldende normer, standarder, forskrifter og lover  

 

Ferdigheter  
Studenten 

• kan identifisere og kartlegge kravspesifikasjon fra oppdragsgiver 

• kan produsere kravspesifikasjon for oppdragsgiver 

• kan gjøre rede for et mekatronikksystems tekniske dokumentasjon i 
henhold til bransjestandarder 

• kan oppdatere sin kunnskap om teknisk dokumentasjon og administrasjon 
innen mekatronikksystemer 

• kan gjøre rede for prosjekthotell og skyløsninger 

• kan gjøre rede for aktuelle direktiv og CE-merking 

• kan gjøre rede for prosess- og terminplanlegging 

• kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger 

• kan reflektere over eget arbeid i forhold til gjeldende normer, standarder, 
forskrifter og lover  
 

Generell kompetanse  
Studenten  

•  

 

Emne 5: Produktutvikling og Livsløp 
Emne  Tema 

 
Produktutvikling og livsløp 
(10 studiepoeng) 

 

 
Tilordnes av den enkelte 
tilbyder  

Læringsutbytte  

Kunnskaper  
Studenten 

• har kunnskap om DAK som benyttes til å modellere produkter 

• kan benytte DAK til utføre simuleringer og analyser av produktmodeller 

• kan velge løsninger i forhold til krav og ønsker til produktet i et livsløpsperspektiv 

• har kunnskap om materialbruk og materialvalg 

• har kunnskap om bearbeidingsmetoder for å produsere prototyper 

• har kunnskap om universell utforming 

• har kunnskap om utvikling og forbedring av mekatronikksystemer 

• kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer, standarder, forskrifter og 
lover  

 

Ferdigheter  
Studenten 

• kan gjøre rede for konsept og design av produkter og systemer 

• kan gjøre rede for design-prinsipper i henhold til krav fra oppdragsgiver 



 

Planutkast 

• kan gjøre rede for materialbruk og materialvalg i henhold til krav fra oppdragsgiver 

• kan gjøre rede for valg av tilvirkning for produksjon av prototyper 

• kan gjøre rede for universell utforming 

• kan oppdatere sin kunnskap om produktutvikling innen mekatronikksystemer 

• kan reflektere over eget arbeid i forhold til gjeldende normer, standarder, 
forskrifter og lover  

• kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger 

• kan gjøre rede for designprosessen med utvikling og forbedring av prototyper 
 

Generell kompetanse  
Studenten  

• kan planlegge, prosjektere og utvikle prototyper alene, eller som deltaker av en 
gruppe 

• kan arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer for kvalitet og miljø 

• kan utføre arbeid etter oppdragsgivers behov  

• kan bygge relasjoner og kommunisere på tvers av fagområder, og ta del i faglige 
team og nettverk  

• kan utveksle faglige synspunkter på problemstillinger og delta i diskusjoner 

• kan planlegge og gjennomføre arbeid med produktutvikling ved å ta ansvar og 
utøve tverrfaglig lederskap 

• kan bidra til at det utarbeides brukerveiledning for prototyper som en del av en 
større bruker- og servicedokumentasjon 

 

Emne 6: Hovedprosjekt  
Merknad: hovedprosjekt er ikke revidert. 

Emne  Tema 

 
Hovedprosjekt 
(10 studiepoeng)  

 

 
Tilordnes av den enkelte 
tilbyder  

Læringsutbytte  

 
Kunnskaper  
Studenten 

•  

Ferdigheter  
Studenten 

•  

Generell kompetanse  
Studenten  

•  

 

  



 

Planutkast 

Spørsmål til planen 
Arbeidsgruppen ønsker innspill til det videre arbeidet, og har formulert noen 

spørsmål. Svar på arbeidsgruppens spørsmål og kom med skriftlige innspill i dette 

skjemaet: https://forms.office.com/r/i34eiwGPGK 

1. Er språket i studieplanen tydelig og forståelig?  

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt   

2. Er læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) i tråd med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 5.2?  

Svar: Ja/ Nei + kommentarfelt 

3. Dekker de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (O-lub) forventninger til 

studentenes sluttkompetanse?    

  Svar: Ja/ Nei + kommentarfelt   

4. Det er foreslått endringer i emnene (både navn og innhold) sammenlignet 

med tidligere nasjonale plan. Legger disse endringene til rette for en bedre 

oppbygning av emnene?  

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt   

5. Er det en god fordeling av emner og vektlegging av studiepoeng?    

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt   

6. Er studieplanen tilstrekkelig fremtidsrettet?   

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt   

7. Er det noe i studieplanen som ikke er relevant i forhold til arbeidslivet?  

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt   

8. Er studieplanen relevant for behovene i arbeidslivet?  

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt   

9. Legger studieplanen til rette for lokal tilpasning?  

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt   

10. Har studieplanen et realistisk og oppnåelig omfang i forhold til studiepoeng? 

(120)  

Svar: Ja/Nei + kommentarfelt  

11. Er det noen kommentarer utover disse spørsmålene?   

Svar: Kommentarfelt  

 

https://forms.office.com/r/i34eiwGPGK

