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Varför STMØ?

Förbättrad konkurrenskraft för ökad social och hållbar ekonomisk välfärd i Öresundsregionen står
inför uppenbara hinder, som i stor utsträckning manifesterar sig i bristande integration. Flera av
orsakerna till detta kan sökas i transportrelaterade barriärer. Om dessa kan synliggöras och en
gemensam värdegrund för deras övervinnande kan skapas på ömse sidor Sundet kan också
integrationen öka. Detta skulle medföra en stärkt konkurrenskraft, som i sin tur ökar integrationen, och
därmed konkurrenskraften ytterligare.
Ett av de kanske effektivaste sätten att mildra och undanröja transportbarriärer – eller att lära sig
utyttja dem – är kunskap om deras existens, orsaker och möjliga lösningar. För att kunskapen skall
kunna användas för att öka integrationen måste den emellertid delas av alla parter som skall
integreras. Detta gäller inte bara mellan våra länder, utan också mellan olika aktörer inom respektive
land. Synen på integrationens syfte och mål måste stämma överens för att man skall kunna verka
gemensamt! Genom att framtidens aktörer inom transport- och infrastruktursystemen, både inom
företag, organisationer, myndigheter och näringsliv, kan ges samma kunskapsbas och en gemensam
syn på vinsterna för alla parter av en ökad integration, kan regionens konkurrenskraft, tillväxt, sociala
och miljömässiga utveckling tryggas. Därför har vi skapat detta Mastersamarbete kring STMØ kurser i
en Öresundsgemensam masterutbildning

Strategic Transport Management i Öresundsregionen
De lärosäten som nedan uppräknas har alla varit aktörer i projektet Strategic Transport Management i
Öresundsregionen (STMØ) inom det av EUs Regionala Utvecklingsfond finansierade Interreg IIIa
Öresundsregionen-programmet.∗ Dessa lärosäten, vilka är medlemmar av Øresundsuniversitetet, har
överenskommit att inom ramen för sina egendefinierade examina på Master-/Candidat-/Civilingenjöreller -ekonomnivå tillåta studenter att under sin "valfria termin/semester" välja s k STMØ –märkta
kurser och överenskommer vidare att dessa automatiskt skall tillgodoräknas studenten i dennes/dennas
ordinarie examen. Samtidigt förbinder sig nedan uppräknade lärosäten att erbjuda student som önskar
gå viss STMØ -märkt kurs, att i mån av plats bereda denne/denna möjlighet att delta på kursen.
Student som valt STMØ -märkta kurser erhåller utöver sitt ordinarie examensbevis, ett särskilt intyg
som framhåller den profil sådan student förväntas ha utöver sin nationella examen: Det
Öresundsspecifika mervärde som valet av STMØ-kurser ger. Intyget utfärdas av
Øresundsuniversitetet.
Intyget innehåller därvid följande profilbeskrivning:
Studenten har under sin studietid förutom de fackkunskaper och färdigheter som
ligger inom den valda examen, genom sitt val av STMØ -kurser därutöver
förvärvat kunskaper inom Strategic Transport Management i Öresundsregionen,
vilka gör studenten väl rustad att i sin framtida yrkesroll verka för ökad integration
i Regionen, för hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft och för effektiva
transportsystem.

∗

Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMØ) är ett utbildningssamarbete på Master/Candidatnivå kring
kurser i Strategic Transport Management; ett ämne med Öresundsgemensamt perspektiv på utvecklingen av hållbara
transportsystem: Förbättrad konkurrenskraft för ökad social och hållbar ekonomisk välfärd i Öresundsregionen kan hindras av
bristande integration som grundas i transportrelaterade barriärer. Om dessa kan synliggöras och en gemensam värdegrund för
deras övervinnande kan skapas på ömse sidor Sundet kan också integrationen öka. Detta skulle medföra en stärkt
konkurrenskraft, som i sin tur ökar integrationen, och därmed konkurrenskraften ytterligare. Genom att framtidens aktörer
inom transport- och infrastruktursystemen, både inom företag, organisationer, myndigheter och näringsliv, delvis kan ges
likartad kunskapsbas och syn på vinsterna för alla parter av en ökad integration, kan regionens konkurrenskraft, tillväxt, sociala
och miljömässiga utveckling tryggas.

Kurser med STMØ-inriktning
Ansökning sker till respektive lärosäte enligt
respektive antagningsregler och examensordning.

HÖSTEN-08 CM-T68* International Logistics Management 7,5 ECTS
Hemsida: www.cbs.dk

VÅREN-08
VTT151
HÖSTEN-08 TNV200
HÖSTEN- 08 MTT045
VÅREN-08
MTT240
HÖSTEN-08 MTT230
Hemsida: www.lth.se

Trafikprojekt i tätort
7,5 ECTS
Traffic Safety Science
30 ECTS
Internationell distributionsteknik
7,5 ECTS
Logistik i försörjningskedjor
7,5 ECTS
Processbaserad verksamhetsutveckling 5 ECTS

DTU Transport 13004 Transporteffekter
5 ECTS
DTU Transport 13120 Kollektiv trafikplanläggning 10 ECTS
DTU Transport 13130 Trafikmodeller
10 ECTS
DTU Transport 13231 Vurderingsmetoder
5 ECTS
DTU Transport 13232 Trafiksäkerhet
5 ECTS
DTU Transport 13235 Planläggningsteori
5 ECTS
Hemsida: www.transport.dtu.dk

HÖSTEN-09 TR109A Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys 15 ECTS
Hemsida: www.mah.se

