
Examensarbeten på civilingenjörsprogrammen
Den här texten riktar sig till studenter på D-och E-programmen, examensinriktningarna 
datalogi, datorteknik, industriell elektronik, kommunikationsnät, programvaruteknik, 
reglerteknik, robotik och automation och signalbehandling. Syftet är att sammanfatta 
rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Rutinerna tillämpas 
också för studenter på andra program som önskar göra sitt examensarbete vid institutio-
nen för systemteknik.

Inlämning av förslag

Du ska själv ta initiativet och söka förslag på examensarbeten, t ex genom att kontakta 
olika företag eller genom att välja ett internt arbete vid någon av institutionens ämnesav-
delningar.

Din ansökan om att få påbörja examensarbete ska lämnas in till institutionens studieex-
pedition, som förmedlar det till en speciell arbetsgrupp för bedömning. Ansökan görs på 
en särskild blankett, som du får på studieexpeditionen och skall också omfatta exjobbs-
förslaget och en kopia av din studiemeritförteckning. Om ni är två studenter som vill 
göra examensarbete tillsammans skall ni ansöka gemensamt men vi vill att ni lämnar var 
sin ansökningsblankett (och studiemeritförteckning). Detta för att ni båda skall kunna få 
del av vårt beslut. Om du vill diskutera ditt förslag innan du lämnar in en fullständig 
ansökan kan du ta kontakt med respektive avdelnings konstaktperson (se bilaga 2).

Förslaget ska innehålla bakgrund till arbetet, tydlig arbetsspecifikation, utrustningsspeci-
fikation mm. Arbetet ska utföras självständigt av en eller två teknologer.

Vid externa arbeten ska uppdragsgivaren tillhandahålla en egen handledare vars namn 
och kvalifikationer ska redovisas i förslaget. Handledaren ska stå till förfogande under 
hela arbetets genomförande och ha ämnesmässig kompetens. 

Uppdragsgivaren ska också tillhandahålla all nödvändig utrustning, inklusive ordbehan-
dlare.

Förslaget skall också innehålla din egen beskrivning av arbetet. I denna beskrivning skall 
du med egna ord redogöra för vad du skall göra i exjobbet och vad målet med arbetet är.

Om arbetsgruppen tycker att förslaget är acceptabelt och du/ni uppfyller de formella kra-
ven för att påbörja examensarbetet så utser man en examinator. Om förslaget däremot är 
oklart formulerat får du själv hämta mer information och komplettera det. Examinator 
gör sedan en bedömning av dina/era förkunskaper innan arbetet får påbörjas.

Vid interna arbeten kan examinatorn ha hela ansvaret för handledningen, eller dela det 
med en annan handledare som står till förfogande för rådgivning och diskussion.

Vid externa arbeten har examinatorn ofta rollen som rådgivare vid arbetets planering och 
vid författandet av rapporten. 

Ni ska dock ta kontakt med honom/henne varannan vecka (eller enligt 
överenskommelse) och lämna en kortfattad muntlig och/eller skriftlig redogörelse över 



de gångna veckornas arbete, såvida ni inte har kommit överens om något annat. Exami-
natorn har rätt att ingripa vid behov, även om inte examensarbetaren har begärt det.

Start av arbetet

Innan examensarbetet kan påbörjas måste ni ha tillräckliga förkunskaper, vilket bedöms 
av er examinator. Följande riktlinjer tillämpas vid bedömningen:

Du bör med normal studietakt kunna ta examen inom ett år från det att 
examensarbetet påbörjats. Detta innebär att för att få påbörja ett examensarbete 
bör du ha uppnått 140 poäng.
• Du måste ha klarat av kurser av vikt för examensarbetet som examina-

torn kräver.

Arbetet fram till rapporten görs helt i överenskommelse med handledaren och examina-
torn. I inledningsskedet ska dock en planering skrivas i samråd. Den ska innehålla:

1.   arbetsnamn, syfte/mål, avgränsningar och tillvägagångssätt,

2.   vilka teorier, verktyg och utrustning arbetet bygger på,

3.   vilken information som behövs och hur man kan få tag på den,

4.   tidsplan, med viktiga mål specificerade, tex när olika dokument skall vara klara.

Rapport

Du svarar själv för innehållet i rapporten. Den ska ha teorianknytning och innehålla en 
kort sammanfattning av den teoretiska bakgrunden. Språket kan vara svenska eller engel-
ska, men skriver du på svenska måste alltid engelsk titel och sammandrag finnas med.

Programkod skall normalt inte finnas i med rapporten. Om ditt examensarbetet inneburit 
mycket programmering bör du istället beskriva strukturen och lösningar på specifika pro-
blem. Eventuellt kan delar av programkoden som belyser ett viktigt problem bifogas som 
en bilaga.

Innehållet ska vara väl strukturerat, och bör följa den vedertagna dispositionen för en 
teknisk rapport enligt:

1.   Sammandrag: (eng. Abstract): beskriver rapportens innehåll och sätter in den i ett 
globalt sammanhang.

2.   Förord: förklarar när, var och varför arbetet har utförts samt tackar berörda per-
soner.

3.   Inledning: kort bakgrund, motivet för arbetet, uppgift, syfte, ingångsvärden, 
begränsningar samt rapportens disposition. Inledningen bör även innehålla 
referenser till liknande arbeten eller till teorier som används. 

4.   Bakgrund: teorier, verktyg mm som kan utnyttjas för arbetet.

5.   Eget arbete: beskriver vad som gjorts, utan kronologisk ordning. Om arbetet 
inneburit konstruktion av hård/mjuk-vara bör prestandamätningar redovisas.



6.   Slutsatser: utreder om syftet har uppnåtts samt vilka möjligheter till 
vidareutveckling det finns.

7.   Referenser: tidigare rapporter, forskningsartiklar m.m. {Observera att referenser 
skall skrivas enligt vedertagen standard!}

8.   Bilagor: tex användarhandledning, viss programkod, långa härledningar och bevis 
m.m

Rubrikerna måste förstås anpassas till innehållet i de olika avsnitten, annars blir intrycket 
något fantasilöst. Vi går inte djupare in på hur tekniska rapporter skrivs eftersom det 
finns ett flertal bra böcker som behandlar detta [2,3,4,5]. Försök att vara objektiv och 
granska rapporten själv. Vem kan tycka att den är intressant att läsa? Hänger texten ihop 
och uppnås målet för arbetet? Identifiera styrkan/svagheten och sätt dig in i opponentens 
kritiska roll. Observera att det inte är examinators eller opponents uppgift att kor

rekturläsa och korrigera språkliga fel. Detta skall vara gjort innan rapporten lämnas 
in till examinator. Om inte bör rapporten lämnas i retur med vändande post!

Examinering

Examinering sker vid seminarier under vissa perioder, där de exakta datumen bestäms 
varje år. För att få ett fullständigt godkännande krävs att:

1.   Du tidigare deltagit som åhörare vid minst två seminarier och sett till 
att detta noterats på ditt registreringskort.

2.   Din examinator har godkänt din rapport.

3.   Du presenterar din rapport muntligt vid ett seminarium inför en eller 
flera opponenter och att examinator ger sitt godkännande. Vid semina-
riet kan examinatorn besluta om förbättringar som måste åtgärdas 
innan godkännandet.

4.   Du opponerar på någon annans arbete och får godkänt på detta. Oppo-
sitionen ska ske muntligt vid ett seminarium och utförs normalt 
samma dag som man försvarar sin egen rapport. Observera att det är 
examinator för det arbete som du oppponerar på som skall godkänna 
din oppposition.

Det finns ett speciellt registreringskort för att registrera de olika momenten. Registre-
ringskort finns att hämta på studieexpeditionen. Det är ditt eget ansvar att ha detta med 
vid seminarierna och att lämna det till studieexpeditionen när alla momenten är 
godkända och examinator har undertecknat detta kort.

Seminarieperiod 

För att få delta med din rapport krävs examinatorns medgivande. Nedan beskrivs 
momenten kring en seminarieperiod i ordningsföljd.

• Senast 14 dagar före seminariet. När ditt arbete börjar vara klart skall 
du komma överens med examinator om att det är dags att redovisa. I detta 
skede skall examinator ha godkänt ditt rapportkorrektur för redovisning. 



Du kan då också anmäla dig för redovisning vid institutionens studieex-
pedition. Observera att du måste komma överens med examinator om 
lämplig redovisningsdag. Du måste också ange din aktuella adress och 
telefon. 
Opponenter utses sedan inom den grupp av studenter som anmält sig för 
redovisning under perioden. Du får veta vem du ska opponera på och 
vem som blir din opponent så att ni själva kan utbyta rapporter. 

• Seminarier. Presentation av arbetet följt av diskussion som normalt 
leds av opponenten. Efter seminariet godkänner examinator din pre-
sentation eller beslutar om rest att åtgärda.

• Korrigeringar. Utförs med hänsyn till opponentens och examina-
tors kommentarer. Examinator skall sedan godkänna dessa korrige-
ringar.

• Tryckning. Se avsnittet ‘‘Tryckning’’ nedan för detaljer.

• Du ska se till att opponenten kan komma åt lokala referenser om 
han/hon begär det. Opponenten kan också ta kontakt för frågor och 
diskussion. 

Presentation, Opposition 

Examinatorn inleder med en kort presentation. Författaren ges sedan plats att presentera 
sitt arbete i högst 30 minuter. Din presentation skall vara väl förberedd, hämta gärna råd 
från tex [1].

Efter din presentation leder sedan opponenten normalt diskussionen, kommenterar upp-
satsen och berör t ex de punkter som beskrivs nedan.

• Ämnesområde och karaktär: Är arbetet teoretiskt, praktiskt, undersökande, 
sammanfattande mm. Finns koppling till kurser, tidigare rapporter, artiklar eller 
annan litteratur?

• Syftet: Är uppgiften betydelsefull och lagom stor? Framgår det hur upp-
giften kommer in i ett större sammanhang? Finns bortglömda saker som faller 
inom uppgiften? Är avgränsningarna rimliga? Har uppgiften följts?

• Arbetets utförande: Finns det brister i arbetsmetoderna eller i valet av utrust-
ning och verktyg? Finns det alternativ och hade de i så fall varit bättre eller 
sämre? Har alla ingångsvärden tagits i beaktande? 

• Uppsatsens innehåll: Har något avsnitt fått för stort eller litet utrymme? 
Är alla avsnitt relevanta? Följer de olika avsnitten naturligt på varandra så att 
den röda tråden framgår? Stämmer slutsatserna med rapportens övriga inne-
håll? Ligger redogörelsen på en lagom nivå eller är den för detaljerad eller sve-
pande?



• Språk och layout: Är texten lättläst (meningsbyggnad, stavfel, avstav-
ning, ordval mm). Finns löpande källhänvisningar? Är figurerna snygga och 
begripliga? Tillför de något eller är det bara utsmyckning? 

• Helhetsintrycket: Är rapporten väl genomarbetad? Kan innehållet till-
föra något till andra arbeten? Vem kan ha nytta av att läsa den? 

Opponenten ska ge möjlighet för övriga deltagare att diskutera och lämna sina synpunk-
ter. Författaren ska förklara sina ställningstaganden. 

Efter seminariet ger examinatorn sitt omdöme. Om rapporten godkänns kan den lämnas 
till tryckning, men författaren kan förstås finputsa och göra en del justeringar dessförin-
nan. Om rapporten inte godkänns måste vissa delar eller hela rapporten förbättras. I de 
flesta fall kan rapporten senare godkännas utan nytt seminarium.

Opponentens insats bedöms också av examinatorn. En underkänd opposition medför 
normalt att en skriftlig komplettering skall lämnas in senast en vecka efter seminariet. 
Om denna inte blir godkänd krävs att en ny opposition utförs på ett nytt arbete, eventuellt 
vid nästa seminarieperiod.

Tryckning

I samband med tryckningen skall en tryckningsblankett med bla sammandrag, sökord, 
ISSN-nummer (fylls i av tryckeriet), upplageantal mm fyllas i innan beställning lämnas 
till tryckeriet via studieexpeditionen. Institutionen bekostar kopior att distribueras enligt 
följande

• 1 ex som arkivexemplar till sekreteraren

• 1 ex till institutionens bibliotek

• 2 ex till högskolans bibliotek (skickas direkt från tryckeriet)

• 1 ex till examinator

• 1 ex till handledaren

• 3 ex till varje författare

Du får själva bekosta ytterligare kopior för eget bruk. Även andra intresserade kan 
beställa kopior om det görs i tid. Eventuell sekretessbelagd del av rapporten lämnas 
endast till institutionens arkiv och berört företag, medan rapporten i övrigt distribueras 



enligt ovan. Studieexpeditionen kontaktar sedan examensarbetaren när rapporten är 
tryckt.

Sekretess

Ett företag kan begära att ett examensarbete delvis sekretessbeläggs. Det ska i så fall 
framgå redan i förslaget och sedan preciseras i en överenskommelse mellan företaget, 
examensarbetaren och examinatorn. Någon form av rapport måste alltid offentliggöras. 
Sekretessen kan vara i högst 2 år men bör i överenskommelsen begränsas till så kort tid 
som möjligt. En överenskommelse mellan företag, examensarbetare och examinator 
angående sekretess bör skrivas under innan examensarbetet påbörjas. 
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Checklista

För att göra det så lätt som möjligt för dig som skall göra ditt exjobb har vi sammanfattat 
alla viktiga moment i nedanstående tabell tillsammans med den som är ansvarig för varje 
moment.

Moment Kommentarer Ansvarig
Närvaro vid två 
X-jobbs presenta-
tioner

Detta bör du ha gjort redan innan du påbörjar ditt 
exjobb

Studenten

Inlämning av för-
slag

Lämnas till institutionens studieexpedition, OBS! 
Studiemeritförteckningen och egen beskrivning

Studenten

Besked Du får besked om ditt förslag är godkänt och i så fall 
vilken din examinator blir.

Studieexp/
examinator

Kontakt Du tar kontakt med examinator som slutligen god-
känner ditt exjobb (tillräckliga förkunskaper m.m). 
Examinator kontaktar ev. handledare.

Studenten



Kontaktpersoner

Om du har några frågor eller funderingar kring ditt examensarbete kan du kontakta 
någon av nedanstående personer vid berörd avdelning eller vår studieexpedition

Tidsplan Tillsammans med examinator och handledare upp-
rättar du en tidsplan för ditt arbete.

Studenten

Genomförande Du genomför arbetet och håller kontakt med exa-
minator enligt överenskommelse.

Studenten

Ansökan om pre-
sentation

Du kontaktar examinator senast 14 dagar innan 
redovisningsperioden. Rapporten skall vara färdig.

Studenten

Opposition I god tid före din presentation kontaktar din exa-
minator dig och meddelar vem du skall opponera på. 
Du tar därefter kontakt med den personen.

Examinator/
studieexp

Presentation Du genomför din presentation och opposition vid 
någon av redovisningsperioderna.

Studenten

Godkännande av 
X-jobb

Du tar kontakt med din examinator som godkänner 
ditt X-jobb, ev kan du ha behövt åtgärda rapporten 
efter oppositionen.

Examinator

Tryckning Du lämnar in din godkända rapport till studieexpe-
ditionen för tryckning. Observera den blankett som 
du skall fylla i. Studieexpeditionen kontaktar dig när 
rapporten är klar.

Studenten

Godkänd opposi-
tion

Du skall ha genomfört en opposition på någon 
annans X-jobb. Denna opposition godkänns av exa-
minator för det jobb du har opponerat på.

Examinator för 
opponerat X- 
jobb

Godkänd pre-
sentation

Detta sker efter din presentation Examinator

Avdelning Kontaktperson
Datalogi Jingsen Chen

jingsen@sm.luth.se
Datorkommu-
nikation

Olov Schelen
Olov.Schelen@sm.luth.se

Datorteknik Per Lindgren
Per.Lindgren@sm.luth.se

Programvaru- 
teknik

Jan-Åke Lehto
Jan-Ake.Lehto@sm.luth.se

Signalbehandling Krister Engberg
Krister.Engberg@sm.luth.se

Elektronik och 
robotik

Åke Wisten
Ake.Wisten@sm.luth.se



Reglerteknik Thomas Gustafsson
Thomas.Gustafsson@sm.luth.se



Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet
Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutin-
erna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. 

Inlämning av förslag

Du ska själv ta initiativet och söka förslag på examensarbeten, t ex genom att kontakta 
olika företag eller genom att välja ett internt arbete vid någon av institutionens ämnesav-
delningar. 

Din ansökan om att få påbörja examensarbete ska lämnas in till institutionens studieex-
pedition, som förmedlar det till en speciell arbetsgrupp för bedömning. Ansökan görs på 
en särskild blankett, som du får på studieexpeditionen och skall också omfatta exjobbs-
förslaget och en kopia av din studiemeritförteckning. Om ni är två studenter som vill 
göra examensarbete tillsammans skall ni ansöka gemensamt men vi vill att ni lämnar var 
sin ansökningsblankett (och studiemeritförteckning). Detta för att ni båda skall kunna få 
del av vårt beslut. Om du vill diskutera ditt förslag innan du lämnar in en fullständig 
ansökan kan du ta kontakt med respektive avdelnings konstaktperson (se bilaga 2).

Förslaget ska innehålla bakgrund till arbetet, tydlig arbetsspecifikation, utrustningsspeci-
fikation mm. Arbetet ska utföras självständigt av en eller två dataingenjörer. 

Vid externa arbeten ska uppdragsgivaren tillhandahålla en egen handledare vars namn 
och kvalifikationer ska nämnas i förslaget. Handledaren ska stå till förfogande under hela 
arbetets genomförande och vara ämnesmässigt kompetent. 

Uppdragsgivaren ska också tillhandahålla all nödvändig utrustning. 

Förslaget skall också innehålla din egen beskrivning av arbetet. I denna beskrivning skall 
du med egna ord redogöra för vad du skall göra i exjobbet och vad målet med arbetet är. 

Om arbetsgruppen tycker att förslaget är acceptabelt så utser man en examinator. Om 
förslaget däremot är oklart formulerat får du själv hämta mer information och komplet-
tera det. 

Vid interna arbeten kan examinatorn ha hela ansvaret för handledningen, eller dela det 
med en annan handledare som står till förfogande för rådgivning och diskussion. 

Vid externa arbeten har examinatorn främst rollen som rådgivare vid arbetets planering 
och vid författandet av rapporten. Ni ska dock ta kontakt med honom/henne varannan 
vecka och lämna en kortfattad muntlig och/eller skriftlig redogörelse över de gångna 
veckornas arbete, såvida ni inte har kommit överens om något annat. Examinatorn har 
rätt att ingripa vid behov, även om inte examensarbetaren har begärt det. 

Start av arbetet

Innan examensarbetet kan påbörjas måste ni ha tillräckliga förkunskaper, vilket bedöms 
av er examinator. Följande riktlinjer tillämpas vid bedömningen: 

Du bör med normal studietakt kunna ta examen inom ett halvt år från det att examensar-



betet påbörjats. Detta innebär att för att få påbörja ett examensarbete bör du ha uppnått 
100 poäng. Du måste även klarat av kurser av vikt för examensarbetet som examinatorn 
kräver. 

Arbetet fram till rapporten görs helt i överenskommelse med handledaren och examina-
torn. I inledningsskedet ska dock en planering skrivas i samråd. Den ska innehålla: 

1.arbetsnamn, syfte/mål, avgränsningar och tillvägagångssätt, 
       2.vilka teorier, verktyg och utrustning arbetet bygger på, 

       3.vilken information som behövs och hur man kan få tag på den, 

       4.tidsplan, med viktiga mål specificerade, tex när olika dokument 
skall vara klara. 

Rapport

Du svarar själv för innehållet i rapporten. Språket kan vara svenska eller engelska, men 
skriver du på svenska måste alltid engelsk titel och sammandrag finnas med. 

Programkod skall normalt inte finnas med i rapporten. Om ditt examensarbetet inneburit 
mycket programmering bör du istället beskriva strukturen och lösningar på specifika pro-
blem. Eventuellt kan delar av programkoden som belyser ett viktigt problem bifogas som 
en bilaga. 

Innehållet ska vara väl strukturerat och bör följa den vedertagna dispositionen för en 
teknisk rapport enligt: 

       1.Sammandrag (eng. Abstract): beskriver rapportens innehåll och 
sätter in den i ett globalt sammanhang. 

       2.Förord: förklarar när, var och varför arbetet har utförts samt 
tackar berörda personer. 

       3.Inledning: kort bakgrund, motivet för arbetet, uppgift, syfte, 
ingångsvärden, begränsningar samt rapportens disposition. 

       4.Bakgrund: teorier, verktyg mm som kan utnyttjas för arbetet. 

       5.Eget arbete: beskriver vad som gjorts, utan kronologisk ordning. 
Om arbetet inneburit konstruktion av hård/mjuk-vara bör prestan-
damätningar redovisas. 

       6.Slutsatser: utreder om syftet har uppnåtts samt vilka möjligheter 
till vidareutveckling det finns. 

       7.Referenser: tidigare rapporter, forskningsartiklar m.m. Obser-
vera att referenser skall skrivas enligt vedertagen standard! 

       8.Bilagor: tex användarhandledning, viss programkod, långa här-
ledningar och bevis m.m 

Rubrikerna måste förstås anpassas till innehållet i de olika avsnitten, annars blir intrycket 



något fantasilöst. Vi går inte djupare in på hur tekniska rapporter skrivs eftersom det 
finns ett flertal bra böcker som behandlar detta [2,3,4,5]. Försök att vara objektiv och 
granska rapporten själv. Vem kan tycka att den är intressant att läsa? Hänger texten ihop 
och uppnås målet för arbetet? Observera att det inte är examinatorns uppgift att korrek-
turläsa och korrigera språkliga fel. Detta skall vara gjort innan rapporten lämnas in till 
examinatorn. 

Examination/redovisning

När arbetet är klart skall du komma överens med examinator om formerna för redovisn-
ing. Minimikravet är att du skrivit en rapport som efter examinators godkännande trycks. 
I och med detta är ditt examensarbete klart.

Efter överenskommelse med examinator och/eller uppdragsgivare kan du också få pre-
sentera ditt arbete vid ett seminarium på universitetet och/eller hos uppdragsgivaren.

Du ansöker sedan om examen från tentamensadministrationen (förutsatt att övriga kurser 
är avklarade). 

Tryckning

I samband med tryckningen av din rapport skall en tryckningsblankett med bla samman-
drag, sökord, ISSN-nummer (fylls i av tryckeriet), upplageantal mm fyllas i innan 
beställning lämnas till tryckeriet via studieexpeditionen. Institutionen bekostar kopior att 
distribueras enligt följande 

       1 ex som arkivexemplar till sekreteraren 

       1 ex till institutionens bibliotek 

       2 ex till högskolans bibliotek (skickas direkt från tryckeriet) 

       1 ex till examinator 

       1 ex till handledaren 

       3 ex till varje författare 

Du får själva bekosta ytterligare kopior för eget bruk. Även andra intresserade kan 
beställa kopior om det görs i tid. Eventuell sekretessbelagd del av rapporten lämnas 
endast till institutionens arkiv och berört företag, medan rapporten i övrigt distribueras 
enligt ovan. 

Studieexpeditionen kontaktar sedan examensarbetaren när rapporten är tryckt. 

Sekretess

Ett företag kan begära att ett examensarbete delvis sekretessbeläggs. Det ska i så fall 
framgå redan i förslaget och sedan preciseras i en överenskommelse mellan företaget, 
examensarbetaren och examinatorn. Någon form av rapport måste alltid offentliggöras.

Sekretessen kan vara i högst 2 år men bör i överenskommelsen begränsas till så kort tid 
som möjligt.En överenskommelse mellan företag, examensarbetare och examinator 



angående sekretess bör skrivas under innan examensarbetet påbörjas. 

Referenser

1.Dunkels A, Klefsjö B. 1991. Några funderingar kring muntlig presentation. Bokis AB, 
Luleå. 

2.Frenckner K, Romberger S. 1989. Tumregler för utformning av enkla dokument med 
datorstöd. NADA KTH. TRITA-NA-P8903 

3.O'Connor M. 1991.Writing successfully in science. HarperCollinsAcademic. ISBN 0- 
04-445805-3 

4.TNC. 1986. TNC:s skrivregler. Tekniska Nomenklaturcentralen. ISBN 91-7196-083-X 

5.Walla E. 1990. Så skriver du bättre tekniska rapporter. Studentlitteratur. ISBN 91-44- 
29271 

Checklista

För att göra det så lätt som möjligt för dig som skall göra ditt exjobb har vi sammanfattat 
alla viktiga moment i nedanstående tabell tillsammans med den som är ansvarig för varje 
moment. 

Moment Kommentarer Ansvarig
Inlämning av för-
slag

Lämnas till institutionens studieexpedition, OBS! 
Studiemeritförteckningen och egen beskrivning

Studenten

Besked Du får besked om ditt förslag är godkänt och i så fall 
vilken din examinator blir.

Studieexp/exa-
minator

Kontakt Du tar kontakt med examinator som slutligen god-
känner ditt exjobb (tillräckliga förkunskaper m.m). 
Examinator kontaktar ev. handledare.

Studenten

Tidsplan Tillsammans med examinator och handledare upp-
rättar du en tidsplan för ditt arbete.

Studenten

Genomförande Du genomför arbetet och håller kontakt med exa-
minator enligt överenskommelse.

Studenten

Godkännande av 
X-jobb

Du tar kontakt med din examinator som godkänner 
ditt X-jobb.

Examinator

Tryckning Du lämnar in din godkända rapport till Studieex-
peditionen för tryckning. Observera den blankett som 
du skall fylla i. Studieexpeditionen kontaktar dig när 
rapporten är klar.

Studenten



Kontaktpersoner

Om du har några frågor eller funderingar kring ditt examensarbete kan du kontakta 
någon av nedanstående personer vid berörd avdelning eller vår studieexpedition.

Avdelning Kontaktperson
Datalogi Jingsen Chen

jingsen@sm.luth.se
Datorkommu-
nikation

Olov Schelen
Olov.Schelen@sm.luth.se

Datorteknik Per Lindgren
Per.Lindgren@sm.luth.se

Programvaru- 
teknik

Jan-Åke Lehto
Jan-Ake.Lehto@sm.luth.se
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