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Regler för självständiga arbeten på Fysikum 

Dessa regler införs för att få enhetliga regler för examination av självständiga arbeten 

på grundnivå och avancerad nivå på Fysikum. Reglerna överensstämmer med de 

regler för examination av självständiga arbeten som områdesnämnden för 

naturvetenskap beslutade 2015-06-03. 

På Fysikum examineras självständiga arbeten enligt följande riktlinjer:  

I bemanningsplanen beslutas om de lärare som ingår i den kommitté som har till 

uppgift att bedöma de självständiga arbetena (vi har en kommitté för självständiga 

arbeten på grundnivå och en på avancerad nivå
1
). För varje kommitté är en person 

utsedd som kursansvarig. Den kursansvariges uppgift är att leda arbetet i respektive 

kommitté, fördela uppdragen på de övriga kommittémedlemmarna, se till att 

handledare, kommittémedlemmar och studenter får relevant information om kursen 

samt se till att bedömningen blir jämn och rättvis även om olika arbeten kommer att 

bedömas av delvis olika bedömargrupper. Kursansvarig ansvarar också för att 

betygskriterier finns tillgängliga. 

 

Ur respektive kommitté utser kursansvarig en kontaktperson och en examinator (som 

normalt är samma person om kontaktpersonen har en läraranställning vid Stockholms 

Universitet). Examinator har till uppgift att godkänna den projektplan som handledare 

och student föreslår. Godkännande av projektplanen sker senast vid kontraktskrivningen. 

Kontaktpersonen har till uppgift att följa arbetet och se till att arbetet fortlöper enligt 

plan och att handledare och student vet vad som förväntas av dem. Kontaktpersonen 

har en särskild viktig roll som stöd till studenten om problem med handledningen 

uppstår. Studenten kan ha enskilda samtal med kontaktpersonen. 

  

                                                      

 

1
 De självständiga arbetena på avancerad nivå benämns i våra kursplaner som examensarbeten. 
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Vid presentation och bedömning av det skriftliga arbetet utses en bedömargrupp. 

Totalt ska bedömargruppen bestå av två eller tre personer och förutom 

kontaktpersonen (utsedd från exjobbkommittén för självständiga arbeten vid arbetets 

start) och examinator (utsedd från exjobbkommittén) kan det vara medlem (från 

exjobbkommittén), eller externa experter inom området för det självständiga arbetet. 

Kontaktperson och examinator är samma person om kontaktperson innehar en 

läraranställning. Bedömargruppen sammanträder för att tillsammans bedöma arbetets 

kvalitet och ge förslag på betyg. Examinator för det självständiga arbetet har till 

uppgift att efter att bedömargruppen sammanträtt sätta betyg.  

 

Vid examinationen ger studenten en muntlig presentation av arbetet varefter 

medlemmarna i bedömargruppen ställer frågor till studenten. Andra åhörare har sedan 

möjlighet att ställa frågor. Bedömargruppen ska sedan höra handledaren innan 

bedömargruppen sammanträder. Handledaren är inte med när betyget diskuteras.  

 

Betyget ska dock sättas direkt efter den muntliga presentationen och baseras på dels 

det skriftliga arbetet och den muntliga presentationen samt hur arbetet har genomförts 

enligt de betygskriterier kursansvarig har satt upp. I övrigt gäller samma regler som 

för övriga kurser på Fysikum. 
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