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INFORMATIONSMÖTE
Utbildningsledare kallar till informationsmöte om examensarbete i Teknisk design med information om ansökan, 
förkunskapskrav, omfattning, moment, handledning och vetenskaplighet samt visar exempel på tidigare arbeten. 

ANSÖKAN EXAMENSARBETE
Ansökan om examensarbete via Mitt LTU - antagning.se

FÖRKuNSKApSKRAv
Antagningsenheten granskar förkunskapskraven  
•	 > 240 hp 
•	 Max 15 hp borta från bas- och kärnkurser. 
•	 90 hp på avancerad nivå för examen [inklusive examensarbetet]

vAl Av pROjEKT/uppdRAgSBESKRIvNINg gOdKäNd
Sök examensarbete: kontakta företag eller sök deltagande i LTU forskningsprojekt. Skicka 1 A4 sidas 
beskrivning av uppdraget till utbildningsledare [ULK] för godkännande. Ange kontaktuppgifter både till 
uppdragsgivare och till dig själv. Handledare utses av utbildningsledare. Observera att arbetet ska skrivas på 
engelska. 

SEKRETESS
Om uppdragsgivaren önskar sekretess i projektet ska ett sekretessavtal mellan företaget, LTU och studenten 
upprättas. Kontakta eduets@ltu.se för att få tillgång till sekretessavtalet. Avtalet ska upprättas i 3 exemplar och 
skrivas under av prefekt/avdelningschef, examinator, handledare, examensarbetare och uppdragsgivare. 

hANdlEdARMÖTEN
Kontakta handledare för ett uppstartsmöte. Beskriv projektet, diskutera och problematisera uppdragsbeskrivningen. 
Diskutera vetenskaplig grund: vilka begrepp/områden är relevanta att fördjupa? Diskutera relevanta forsknings- 
och utvecklingsprojekt. Boka in handledarmöten. 

pROjEKTplAN - 2 vEcKOR
Efter 2 veckor ska projektplanen skickas in och godkännas av handledare. Projektplanen ska innehålla en 
beskrivning av uppdraget, bakgrund till uppdraget, syfte och mål, områden för litteraturstudien med relevanta 
referenser, planerad metod och genomförandebeskrivning, tidplan och kontaktuppgifter till student, extern och 
intern handledare och examinator.

hANdlEdARMÖTEN
Regelbundna möten med handledare [minst 1ggr/2vecka]. Diskutera vetenskapliga teorier och metoder för 
behovsundersökning,  frågeställningar, syfte och mål, analys etc. Diskutera vetenskapligt förhållningssätt. 

MITTRAppORTERINg
Muntlig och skriftlig presentation av nuläge. Skicka in skriftlig rapport till handledare minst 5 dagar före 
mittrapporteringstillfället. Förbered muntlig presentation. Handledare har läst och kommenterar, samtliga 
handledare och examinatorer deltar och ger feedback på ditt presenterade nuläge och din fortsatta utveckling 
av arbetet. 

hANdlEdARMÖTEN
Regelbundna möten med handledare [minst 1ggr/2vecka]. Diskutera vetenskapliga teorier och metoder för 
konceptutveckling, konceptval, analys etc. Diskutera vetenskapligt förhållningssätt. 

90% RAppORT
2 veckor innan det planerade examinationstillfället ska en färdigställd examensrapport skickas till handledare. 
Handledare granskar och kommenterar arbetet. Är arbetet av godkänd kvalitet är du godkänd att gå vidare till 
examination. Examensrapporten skickas till examinator och opponent/er senast 1 vecka innan examinationstillfället.
 

OppONERINg
Kritisk granskning av både det skriftliga och muntliga framställandet av arbetet av 1-2 studentkollegor. Granskas 
enligt mallen för opponering och ges i form av både skriftlig och muntlig kritik vid examinationstillfället. 

EXAMINATION
Muntligt och skriftligt presentationstillfälle. Examensarbetaren förbereder 20 min presentation. Opponent/
er kritiserar och sammanställer opponeringen muntligt och skriftligt.  Examinator granskar den muntliga och 
skriftliga presentationen och kommenterar arbetet. Examinator rapporterar in moment muntlig presentation [U 
G ] samt moment opponering [U G]

åtgärd	kommentarer
Examensarbetaren åtgärdar examinators och opponenters kommentarer och diskuterar åtgärderna med 
handledare. Arbetet skickas till examinator för godkännande. 

gOdKäNNANdE/uNdERKäNNANdE
Examiantor bedömer om det slutliga arbetet är av godkänd kvalitet för att uppfylla målen för Teknisk design. 
Examinator rapporterar in moment godkänd rapport [U G] till eduets och meddelar examensarbetaren. 

puBlIcERINg
När du är klar med din rapport och din examinator har godkänt ditt arbete ska arbetet publiceras via LTU 
bibliotekets publiceringssystem http://www.ltu.se/ltu/lib/Studentstod/Publicera-examensarbete
• Ha en pdf-fil av hela ditt arbete i en sammanhängande fil klar
• Ha en bild till ditt omslag klar - Tänk på att du måste ha uppovrätt till bilden, eller upphovspersonens tillstånd.
• Fyll i formuläret på http://pure.ltu.se/portal/ - “Lägg in” under rubriken “Examensarbeten”, och skicka in filen och bilden på samma gång
• Det är också möjligt att lägga in filmer och musikfiler knutna till arbetet, men tänk på upphovsrätten!

ANSÖKAN OM EXAMEN
Alla kurser som ingår i examen Teknisk design ska vara avslutade och inrapporterade med slutbetyg när du 
ansöker om din examen. Kontrollera detta i Mitt LTU [Mina sidor]. 
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/examen
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