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Rutiner kring projektarbeten i miljö- och vattenteknik 

Det finns två olika kurser om projektarbeten i miljö- och vattenteknik, en på 10hp (1TV019) och en på 

15hp (1TV009). De flesta studenter väljer 1TV009 som är på tio veckor och motsvarar den tiden som 

behövs för att genomför en Minor Field Study (MFS). Notera att en MFS och ett projektarbete är två 

olika saker. Projektarbetet är en kurs som studenten registreras på och får betyg i.  

Det finns minst tre personer som är inblandad i ett projektarbete: studenten, handledaren och 

examinatorn. Det är ofta handledaren som har skapat projektet som genomförs av studenten, men i 

vissa fall har studenten själv skapat ett projekt och i så fall måsta studenten hitta en handledare. 

Examinatorn är en disputerad person vid Institutionen för geovetenskaper som gör följande: i) 

granskar projektbeskrivningen i början på arbetet för att bestämma om projektarbetet håller 

tillräckligt hög vetenskaplig nivå för att kunna godkännas i slutänden, ii) registrerar studenten på 

kursen, iii) granskar slutversionen av rapporten till projektarbetet, och iv) betygsätter rapporten. För 

närvarande är det Roger Herbert som är examinatorn för projektarbeten.  

Arbetsgång 

Ett projektarbete kan delas upp i tre steg: registrering, genomförande, och rapportering.  

Registrering. För att kunna registreras på kursen ska studenten fylla i en kursanmälan och skriva en 

projektbeskrivning. Projektbeskrivningen ska innehålla följande: studentens namn samt preliminär 

titel på arbetet, inledning med problembeskrivning, syftet med arbetet, metoder som används för att 

uppfylla syftet, och tidplan. I många fall innehåller en MFS-ansökan samma information, och i så fall 

kan samma dokument användas som projektbeskrivning till projektarbetet. Alla projektarbeten ska 

innehålla en litteraturstudie vars innehåll beskrivs i projektbeskrivningen; en litteraturstudie behövs 

så att studenten kan jämföra sina resultat med andra studier och sätta sina resultat i ett större 

sammanhang.  

Genomförande. Detta är olika för varje projekt och inte diskuteras vidare här. Under genomförandet 

vill examinatorn gärna få en uppdatering om hur arbetet fortskrider.  

Rapportering. Ett projektarbete kan anses vara ett mini-examensarbete. Rapporten ska följa samma 

struktur som ett examensarbete i miljö- och vattenteknik som beskrivs utförligt här. Harvardsystemet 

används för källhänvisningar. Litteraturstudien ska användas i rapporten i t.ex. ett avsnitt om 

Bakgrund eller Teori. Rapporten skrivs helst i diskussion med handledaren. Examinatorn ställer gärna 

upp som bollplank i detta skede.  

När ett färdigt utkast på rapporten har skrivits ska den granskas av handledaren. Efter handledarens 

synpunkter har tagits hänsyn till i rapporten ska rapporten lämnas över till examinatorn för 

granskning. När slutversionen har lämnats till examinatorn ska följande ske: 

1. Projektarbetet presenteras för övriga studenter i W-programmet. Datumet för presentationen 

bestäms tillsammans med handledaren och examinatorn. Examinatorn måste närvara vid 

presentationen. Inför presentationen ska ett mejl skickas till övriga W-studenter samt 

handledaren och examinatorn som innehåller namn på studenten som presenterar, titeln på 

rapporten, tid och plats för presentation, och abstract på rapporten. Examinatorn ansvarar för 

att anställda på institutionen meddelas om presentationen.  

http://www.w-program.nu/filer/pdf/beskrivn.pdf
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Presentationen ska inte ta mer än 30 minuter (kan vara längre om två studenter har jobbat 

tillsammans) och följs av en frågestund. Det finns ingen opponering för ett projektarbete.  

2. Efter examinatorn har lämnat klartecken ska rapporten skickas till Urkund för plagiatkontroll. 

Skicka till följande adress: rherbert.tnuu@analys.urkund.se  

3. När rapporten har blivit godkänd av examinatorn ska rapporten laddas upp på DiVA. Ett speciellt 

omslag ska läggas på rapporten inför uppladdningen. Information om hur detta går till kan hittas 

här: http://www.ub.uu.se/publicera/studentuppsatser/ 

http://www.ub.uu.se/publicera/studentuppsatser/faq-registrering-av-studentuppsatser-i-diva  

Studenten måste logga in på DiVA och sedan mata in all nödvändig information, och sedan ladda 

upp uppsatsen. Se till att ni  anger att arbetet är "Studentarbete övrigt" under Uppsatsnivå. 
4. När rapporten har laddats upp rapporterar examinatorn ett betyg av ”Godkänt” på kursen. 
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