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Regler och rekommendationer för examensarbeten på grundnivå vid 

naturvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 2008-09-15. 

 

I detta dokument ges fakultetens regler och rekommendationer för examensarbeten på grundnivå, 

enligt beslut i Utbildningsnämnden 2008-09-15, med senaste ändring 2011-02-11. Dessa 

examensarbeten omfattar normalt 15 hp och avslutar fakultetens treåriga kandidatutbildningar.  

Examensarbetena kan utföras i två huvudformer, dels som ett projektarbete och dels i kursform. I det 

första fallet gäller fakultetens regler och rekommendationer för examensarbeten på avancerad nivå. I 

det senare fallet gäller nedanstående regler och rekommendationer. 

Ett genomfört examensarbeten på kandidatnivå är en förutsättning för att bli antagen till masters-

program, både nationellt och internationellt. Därför är det av högsta vikt att arbetena utformas så att 

tidsplanen hålls och studenterna kan examineras inom den utsatta tiden för examensarbetets 

genomförande. 

 

Regler: 

1. Studenterna ska före eller vid kursstart på lämpligt sätt informeras om 

- regler för examensarbetets utförande  

- regler för muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet 

- kriterier för betygsstegen U, G och VG 

- målen för kursen enligt kursplanen 

Denna information ska finnas tillgänglig på respektive institutions hemsida. 

 

2. Kursledare blir examinator och betygssättare. Om andra lärare är inblandade sätts betyg efter 

samråd med dessa. 
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3. Examensarbetet ska presenteras på ett seminarium. Studenten ska få ett omdöme om sin 

presentation. 

 

4. Studenten ska redovisa examensarbetet i en skriftlig rapport. Om denna ej är på engelska ska ett 

engelskt abstract bifogas. En populärvetenskaplig beskrivning ska också bifogas. Studenten ska få ett 

omdöme om sin rapport. 

5. Examensarbetet ska arkiveras och publiceras digitalt. 

6. Efter avslutat examensarbete ska en kursutvärdering äga rum. 

 

Rekommendationer: 

1. De generiska färdigheter som studenterna inhämtat under utbildningen bör ytterligare tränas och 

fördjupas under examensarbetets genomförande.  

 

2. Examination bör ske med opposition. Oppositionen kan lämpligen ges av andra studenter på 

kursen. 

3. Examensarbetet bör arkiveras och publiceras digitalt i LUP, Lunds universitets publikationer. 

 

Ovanstående regler och rekommendationer för examensarbeten ersätter tidigare beslut av dåvarande 

matematisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2004-07-01. 

 

 
 
 


