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Riktlinjer för examensarbete på grundnivå och avancerad 
nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Riktlinjerna är fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-01-
31och ersätter Fakultetsgemensamma riktlinjer för examensarbete på grundnivå oh 
avancerad nivå, senast reviderade 2016-04-28.  

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vad som förväntas av både student och 
handledare. Riktlinjerna utgör ett måldokument mellan studenter vid Lunds 
universitets samhällsvetenskapliga fakultet och fakultetens institutioner eller 
motsvarande (hädanefter används ”institutioner”). Med hänsyn tagen till de skilda 
verksamheter som bedrivs vid fakultetens institutioner kan avvikelser förekomma. 
Det ska dock vara institutionernas strävan att så långt det är möjligt uppfylla dessa 
riktlinjer. 

1.  Vid examensarbeteskursens start ska skriftlig information om de bestämmelser 
som gäller för examensarbete vid institutionen lämnas. Bestämmelserna ska 
bland annat innehålla uppgifter om  
- omfattningen av handledningen,  
- examensarbetets utformning och genomförande,  
- bedömningskriterier, 
- oppositionsförfarandet, 
- publiceringsförfarandet i open-access databas på server tillhörande Lunds 

universitet  
  
2.  Bedömningskriterier ska finnas på alla examensarbeteskurser vid fakulteten. 
 
3.  Om rätten till handledning är begränsad i omfattning och tidsperiod ska 

uppgifter om detta anges i kursplanen.  
 
4.  Studentens önskade ämnesval ska i största möjliga mån ligga till grund för 

tilldelning av handledare. Handledning ska ske genom personliga möten på i 
förväg avtalad tid, om inte kursen ges via Internet eller annat överenskommits 
mellan studenten och handledaren.  

 
5.  Om studenten inte närvarar vid introduktionsmötet till examensarbetet åligger 

det studenten att själv informera sig om de bestämmelser och riktlinjer för 
examensarbete som gäller vid institutionen, vilka ska tillhandahållas av 
institutionen. 
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6.  Examensarbete ska i första hand utföras under handledning av disputerade 
lärare inom fakulteten som har genomgått högskolepedagogisk utbildning som 
innefattar utbildning i uppsatshandledning.  

 
7.  Handledningen ska avse ämnesval samt examensarbetets uppläggning och 

genomförande, inklusive teori- och metodfrågor. Handledning kan ske enskilt 
eller i grupp. Handledningen ska vara strukturerad och präglas av ömsesidig 
dialog samt vara vägledande och pedagogisk.  

 
8.  Studenten ska ges möjlighet att inom rimlig tid byta handledare, om särskilda 

skäl talar för det.   
 
9.  Om examensarbetet skrives i par ska det företrädesvis skrivas inom samma 

huvudområde.  
  
10.  Studenten ska ha genomgått minst 7,5 högskolepoäng undervisning i metod- 

och vetenskapsteori under de studier som föregår examensarbetet för 
kandidatexamen, och minst 15 högskolepoäng undervisning i metod- och 
vetenskapsteori under de studier som föregår examensarbetet för magister-
/masterexamen.  

 
11.  Examensarbetet ska utföras inom för kursen avsedd tid om det inte finns 

särskilda skäl för en annan tidsplanering och detta överenskommits mellan 
studenten och handledaren. Tidpunkt för inlämning av manus till seminarier 
ska fastställas innan arbetet inleds. 

 
21.  Handledare och examinator/bedömare ska inte vara samma person. För 

examinatorer på examensarbeten för masterexamen krävs docentkompetens. 
 
13.  Examensarbetet ska framläggas för försvar vid seminarium med en eller flera 

utsedda opponenter. Seminariebehandlingen ska bygga på inomvetenskapliga 
kriterier och innefatta en kritisk granskning av det framlagda arbetet. Efter 
seminariebehandlingen ska möjlighet ges till redaktionella korrigeringar av 
texten. Den version som betygsatts ska arkiveras i pappersformat på 
institutionen. 

 
14.  Alla examensarbeten för kandidat-, magister- och masterexamen som 

godkänns vid samhällsvetenskapliga fakulteten ska registreras i open access-
databas på server tillhörande Lunds universitet. Studenten väljer själv nivå av 
publicering. Studenter uppmuntras att publicera så att examensarbetet blir 
tillgängligt i fulltext. 
Den version som registreras i open access-databas på server tillhörande Lunds 
universitet ska vara den slutgiltiga versionen. 
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