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Vid projektstart
Projektuppgift specificeras i samarbete med intern/extern handledare vilket ska godkännas av
examinator innan projektarbetet påbörjas. Innan arbetet påbörjas ska:






Studenten
o Lämna in
 Arbetsbeskrivning
 Kravspecifikation
 Grov plan för genomförande
 Ifylld registreringsblankett
o Studera online föreläsning krig vetenskapligt skrivande http://youtu.be/1SsEpMxO_AA
Handledare lämna ut
o Checklista
o Betygsättningsdokument
o Mall för avhandlingen
o Ett tidigare genomfört examensarbete för att exemplifiera en välskriven rapport
Examinator
o Godkänna start av projektet

Inom 3 veckor
Ett uppföljningsmöte ska hållas inom 3 veckor efter arbetet påbörjats och student ansvarar för att
schemalägga detta tillsammans med handledare. Till det mötet ska:




Studenten
o Lämna in en kort redovisning hur föreläsningen kring vetenskapligt skrivande påverkar
det enskilda arbetet.
o Lämna in en detaljerad tidsplan
o Lämna in ett utkast till teori samt metodkapitel
Handledare
o Avregistrera studenten ifall denna ej påbörjat arbetet.

Halvtid
Ett uppföljningsmöte ska hållas då halva tiden av examensarbetet passerat och student ansvarar för att
schemalägga detta tillsammans med handledare. Till det mötet ska:



Studenten
o Sammanställa statusen för arbetet i relation till uppställd tidsplan
Handledare
o Återkoppla status för arbetet till Examinator

Inför opponering





Studenten
o Lämna in en preliminär rapport
Handledare eller Examinator
o Besluta om den preliminära rapporten är acceptabel för att presenteras vid
opponeringstillfället
Opponent
o Genomföra opponering av arbetet.
o Lämna feed-back till respondenten

Avslutning
Efter presentationstillfället ska arbetet slutgiltigt färdigställas innan det lämnas vidare till examinator för
examination.






Studenten
o Lämna in en slutgiltig rapport modifierad utifrån opponeringen
o Värdera sin egen rapport genom att fylla i och lämna in betygsättningsdokument
o I samråd med intern handledare iterera arbetet tills det är acceptabelt för att lämnas
vidare till examination. (Det betyder inte att examinator kommer att godkänna arbetet)
Handledare
o Källgranska rapporten med hjälp av Urkund
o Externa eller interna korrekturläsa rapporten
o Återlämna rapporten till student till acceptabel kvalitet uppnås.
Examinator
o Examinera det självständiga arbetet

