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GRUNDUTBILDNING 

Under lasaret 1989 /90 gav var institution 25 kurser inom grundutbildningen, fordelade pa 
utbildningslinjema G (geoteknologi), V (vag- och vattenbyggnadsteknik) och S (samhalls
byggnadsteknik). Undervisningsinsatsens tyngdpunkt lag pa linje V. Inom denna ansvarade 
institutionen for tva avslutningar: Konstruktionsteknisk (Vk) respektive Produktionstek
nisk (Vp) avslutning. De bada avslutningarna foljdes av 17 respektive 13 teknologer. 

Undervisningen meddelades till storsta delen i form av lektioner (forelasningar och rakne
ovningar integrerade), men ocksa som mera traditionella forelasningar och rakneovningar. 
Ett relativt stort inslag i kurserna utgjordes av konstruktionsovningar och laborationer. I V  4 
och VS hade flera kurser moment med seminarieuppgifter dar bade muntlig och skriftlig 
framstallning tranades, liksom metodiken att pa egen hand soka information. 

Under lasaret har ocksa den nya 2-ariga ingenjorsutbildningen startats med en grupp stu
denter pa Byggnadsingenjorslinjen (80p). I arskurs 1 har institutionen givit 6 kurser, bland 
annat byggnadsstatik, geoteknik och byggekonomi. Antalet studenter i ak 1 var ca 24 st. 

Som ett led i en oversyn av kursplanerna i samband med overgang fran en utbildningsplan 
om 160p (4 ar) till 180p (4,5 ar) har innehallet i flera kurser disponerats om och bearbetats. 
Under lasaret har denna reform nu natt arskurs 4 som gavs enligt den nya modellen. 

Redovisningen av studenternas erfarenheter fran den 7 manader langa befattningspraktiken 
skedde, liksom under tidigare ar, i form av skriftliga praktikrapporter samt i form av en 
muntlig presentation infor ett storre inbjudet auditorium. Under den muntliga redovisning
en videofilmades framforandet for att respektive student i efterhand sjiilv skulle kunna be
doma sitt framforande. 

En fortsatt satsning pa anvandningen av datorer i grundutbildningen har skett under aret. 
Harvid har flera kurser omarbetats sa att datoranvandningen okar. Denna kursutveckling 
har bekostats av LNT. 

Till foljd av att intresset for linje G var sviktande overfordes 15 platser fran denna linje till 
linje V som alltsa totalt fick 45 nyborjarplatser. Intresset for dessa platser var stort med 1,9 
forstahandssokande per utbildningsplats. Under lasaret har 21 studerande utexaminerats 
som civilingenjorer V. Medianstudietiden for dessa var 4,9 ar (nominellt 4,5 ar). 

Vid lasarets borjan gjorde VS en langre studieresa till Japan under sakkunnig ledning av prof 
Kennet Axelsson. Resan organiserades av teknologerna, som ocksa svarade for storsta delen 
av finansieringen via annonsintakter i reserapporten. 

For klasserna Vl och S1 genomfordes en studiedag i Lulea med omgivning for att introdu
cera 1:orna i V-byggaryrket. Bland annat besiktades det pagaende bygget av Sikfors kraft
verk dar entrepenoren Kraftbyggarna valvilligt stallde upp och guidade teknologerna. 
Arrangemanget skedde i samarbete med SVR (Sveriges Vag- och vattenbyggares Riksfor
bund). 
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