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Handläggning av examensarbeten på Miljö- och energisystem (IMES), LTH 
Gällande från hösten 2014 
 
Generella krav på examensarbetet framgår av kursplanen för FMI820 Examensarbete i Miljö- och 
energisystem. Kraven för kandidatarbete framgår av kursplanen för FMIL01 Kandidatarbete i Miljö- 
och energisystem. Blanketter, riktlinjer och råd, osv finns på 
http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Observera att nya regler gäller från 
hösten 2014, beskrivning och anvisningar finns på: 
http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/nyheter-foer-dig-som-ska-goera-
examensarbete/. 
 
Sammanfattningsvis ska följande moment/inslag godkännas: 

1. Måldokument (förutsättning för registrering) 
2. Projektplan (vidareutveckling av måldokumentet), examineras inte separat, inkorporeras i 

arbetet 
3. Rapporten, huvudhandledare bedömer när arbetet kan presenteras 
4. Examinator godkänner: 

o Muntlig presentation 
o Rapporten (slutversion) 
o Populärvetenskaplig sammanfattning 
o Opposition, skriftlig och muntlig (baserad på annan examinators godkännande) 
o Registrering i LUP av rapport och populärvetenskaplig artikel 
o Hela examensarbetet 

 
För teknologer från årskull 12 gäller också nya behörighetskrav: 240 hp, varav minst 30 hp på 
avancerad nivå och samtliga obligatoriska kurser i utbildningens grundblock. 
 
Initiering 

1) Teknolog som vill göra examensarbete inom miljö- och energisystem hör av sig till lärare 
som kan bli examinator eller handledare, eller till studierektor 
(charlotte.malmgren@miljo.lth.se). Ta även kontakt med företag eller organisation där 
examensarbetet kan utföras. Vissa förslag till examensarbete kan utannonseras. 

2) Handledare, examinator och student träffas för att fastställa ämne och inriktning för 
arbetet, baserat på den preliminära plan som studenten tagit fram. I den processen avgörs 
om ämnet lämpar sig som examensarbete. Eventuella externa handledare godkänns. 
Studenten tar fram ett Måldokument, som godkänns av student, examinator och 
handledare (för innehåll, se LTH:s anvisningar). 

3) Blanketten ”Anmälan - examensarbete” fylls i. Först kontrolleras behörighet på 
utbildningsservice, därefter skriver examinator och handledare på. Blanketten lämnas till 
vår utbildningsadministratör som skickar den till utbildningsservice för registrering i 
LADOK (cc studierektorn). En kopia av blanketten och av Måldokumentet sparas i 
pärmen ”Examensarbeten” hos utbildningsadministratören. 

 
Genomförande 

1) Student och handledare kommer sedan överens om handledningstillfällen och träffas 
regelbundet. Under arbetets första veckor arbetar studenten vidare på Måldokument, vilket 
resulterar i en mer detaljerad Projektplan. Denna projektplan inkorporeras sedan i arbetet. 

2) Studenten har själv ansvar för att blanketten ”Examensarbete – Sammanställning av 
aktiviteter” fylls i allt eftersom olika moment genomförs.  

3) Opponering genomförs både skriftligt och muntligt, lämpligen ganska tidigt under arbetet 
(se tips på LTH-hemsidan). Studenten söker själv examensarbete att opponera på, 
eventuellt kan institutionen ge tips. På LTH:s hemsida finns möjlighet att söka 
examensarbete att opponera på eller annonsera efter opponent till det egna. Se till att få 
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underskrift på blanketten ”Examensarbete inom civilingenjörsutbildningen  – 
sammanställning av aktiviteter”. 

4) Rapporten: Mall för framsida och inlaga finns på IMES hemsida under fliken 
Examensarbete. Rapporten ska ha ett nummer i IMES examensarbetsserie (ISRN som 
identifierar den enskilda publikationen och ISSN som identifierar IMES). Kontakta Karin 
Ericsson (karin ericsson@miljo.lth.se) för att få numret. 

5) Populärvetenskaplig sammanfattning: ska skrivas (tips finns på LTH-hemsidan).  
 
Presentation 

1) Handledare och examinator kommer överens om att arbetet kan läggas fram och tidpunkt 
för presentation bestäms i samråd med dem. Opponent utses efter förslag från studenten. 
Rapporten ska normalt vara tillgänglig för granskning senast en vecka innan seminariet. 
Studenten ser till att opponent och examinator får rapporten. 

2) Handledare eller utbildningsadministratör bokar lokal för seminariet och skickar inbjudan 
till presentationen till imes@iqpost.se och tftstaff@iqpost.se, samt meddelar Fredrik 
(fredrik.pettersson@miljo.lth.se) som lägger annons under ”Aktuellt” på IMES’ hemsida. 
Examensarbetaren skickar inbjudan till egna adressater. 
 

Efter presentation 
1) Efter presentationen görs justeringar i rapporten baserade på de synpunkter som 

framkommit under seminariet. 
2) Den godkända Rapporten i pdf-format: 

a. Studenten registrerar i LUP Student Papers 
(http://www.lub.lu.se/publicera/publicera/studentuppsatser.html). OBS, 
”Student Paper Type” ska vara ”Professional qualification (4 years -)”, 

b. samt skickar den till utbildningsadministratören (Tomas), som sänder den 
till tryckning. OBS att tryckeriet behöver information om vilka sidor som 
ska tryckas i färg (sidnumrering i pdf-dokumentet). Ett mindre antal trycks 
(till examinator, handledare, 3 ex till studenten).  

3) Den godkända Populärvetenskapliga sammanfattningen registreras i LUP och 
sänds till utbildningsadministratören (studenten ansvarar). 

4) Examinator godkänner hela examensarbetet, skriver under blanketten 
”Examensarbete – sammanställning av aktiviteter” och lämnar den till 
utbildningsadministratören, som lägger in resultat i LADOK. 

5) Studenten hämtar sina tryckta exemplar hos utbildningsadministratören. 
 
 

 
KLART! 
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