
Projekt Nanoingenjör 
– en projektkurs med ett entreprenörsmässigt synsätt. 

 

 

Inbjudan till att lämna projektförslag 
Varje vårtermin läser våra tredjeårsstudenter på civilingenjörsprogrammet i teknisk 
nanovetenskap en projektkurs där de ska skapa värde utifrån en idé. Tanken är att de efter 2,5 
år har tillskansat sig tillräckliga ingenjörsmässiga kunskaper för att de tillsammans i skarpt läge 
kunna driva en sådan idé fram till en produkt/prototyp. Idén kan komma från studenterna själva 
alternativt från en extern källa, tex ett forskningslab eller företag.  

Studenterna får inledningsvis ett antal föreläsningar och övningar om innovationer, patent, 
budget, marknadsanalys, affärsplan, projektledning och grupprocesser etc. för att sedan 
tillämpa och förhålla sig till dessa punkter under sitt eget projektarbete. Detta arbete sker i 
grupper om ca 4-6 studenter och avslutas med ett gemensamt seminarium i slutet av maj. I något 
fall har projekten resulterat i ett nytt företag eller startpunkten för olika FoU-projekt. Projekten 
handleds av en ämneskompetent handledare knuten till Lunds universitet alternativt ett företag. 

Vi vill nu bjuda in dig som har en idé/uppgift/projekt och som skulle vilja ha en grupp studenter 
som jobbar med detta, att kontakta oss med ert projektförslag! Vi har genom åren haft mycket 
skilda projekt, exempelvis: 

• Lågdensitetsmaterial av nanofibrer 
• Ett app-baserat fertilitetsstatussystem 
• Organisk syntes av syntetisk 

antibiotika 
• Nanopartikelgenerator för medicinsk 

diagnostik 

• Utveckling av nanofibermembran för 
luftfiltrering 

• Röstanalys som alkometer 
• pH-baserad epilepsi-anfallsdetektor 
• Begränsning av biofilm på båtar 
• + ett antal företagsförlagda projekt 

med olika inriktningar… 

Omfång och IP 
Under projektet arbetar 4-6 mycket motiverade studenter i grupp på halvtid under 7 -
10 veckor. Det motsvarar ca 4 - 6 person-månader tidsinsats totalt. Projektet kan ha olika 
målsättningar, t.ex. att testa en idé, ta fram en prototyp, göra en marknadsanalys eller utveckla 
en affärsplan. Gruppen förväntas arbeta självständigt men behöver en kontaktperson i 
forskargruppen eller företaget. Studenterna är försäkrade och det finns möjlighet att teckna 
NDA vid behov. 

Har du en idé så beskriv den gärna kortfattat i stil med ”dummie-projektet” på nästa sida och 
skicka till någon av oss så presenteras idén för studenterna (vill du komma och presentera 
själv i slutet av januari så är du naturligtvis varmt välkommen).  

 
Kursansvariga: 
Heiner Linke (heiner.linke@ftf.lth.se) 
Fredrik Johansson (fredrik.johansson@biol.lu.se) 
  



 
 

 

A generator for exothermic nanomagnets
Exothermic nanomagnets have applications for	
dichroic batteries,	autoimmune	quantum	
tennis,	as	well as	in	olfactory research.

A	generator	for	exothermic nanomagnets has	
been developed at	LTH,	which is	small	and	user
friendly.

How should it	be	constructed for	commercialization?	Who are the	users and	which
are their needs?	What specifications do	we need to	obtain?	Regulations?	Pricing?

The	detailed content of the	project will be	decided together with the	group,	
ideally with the	goal of writing a	business	plan.	A	confidentialy and	IP	transfer	
agreement needs to	be	signed.

Senior	supervisors:	Lilla	My	(EIT)	and	O.	B.	Govad (FTF)


