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1

Bakgrund

Detta dokument beskriver de föreskrifter som gäller för självständigt arbete (examensarbete/
kandidatarbete) vid Sjöingenjörs-, Sjökaptens-, Internationell logistik- och Sjöfart och
logistikprogrammen vid Chalmers tekniska högskola. Det som anges här ersätter tidigare föreskrifter
(C 2010/743) som uppdaterats. Även formatet har omarbetats för att motsvara formkraven för
Chalmers styrdokument.

2

Benämning

Chalmers benämning på självständigt arbete som görs inom ramen för Sjöingenjörs- och
Sjökaptensprogrammen är examensarbete. På programmen Internationell logistik och Sjöfart och
logistik är benämningen kandidatarbete.
Den engelska benämning för både examensarbete och kandidatarbete är Degree project.
För att förenkla skrivningen i detta dokument benämns fortsättningsvis både examensarbete och
kandidatarbete som examensarbete i de fall båda typerna av självständigt arbete avses. Om enbart
någon av formerna avses, anges det särskilt.

3

Examensarbetets omfattning

Chalmers ska som en enskild utbildningsanordnare, en s k stiftelsehögskola, tillämpa
Högskoleförordningens (1993:100) bilaga 2, Examensordningen. Den anger följande:
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För sjöingenjörsexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
För sjökaptensexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Syfte och lärandemål för examensarbete

Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och
förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen
och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper.
Studenten ska visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrket samt spegla utbildningens karaktär och
visa förmåga till yrkesrelaterad problemlösning.
Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta inom sin yrkesprofession.
Lärandemålen för examensarbetet utgår från de mål för sjökaptensexamen, sjöingenjörsexamen
samt kandidatexamen som finns i den nationella examensordningen och i Chalmers lokala
examensordning.
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Specifika lärandemål för examensarbetet är att studenten ska kunna:
1. inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets ämnesområde
inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete,
2. med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
samt analysera och utvärdera dessa på en fördjupad nivå inom ämnesområdet,
3. planera och med adekvata metoder genomföra, analysera och värdera uppgifter inom givna
ramar samt föra teoretiskt och metodmässigt välgrundade resonemang,
4. identifiera lämpliga, tillämpa och kritiskt utvärdera metoder i förhållande till en vald vetenskaplig
fråga,
5. kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera
skeenden med utgångspunkt i relevant information,
6. inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende
teknikens roll i samhället med beaktande av miljömässiga och etiska aspekter, samt
7. muntligt och skriftligt kunna redogöra, för given målgrupp, diskutera information, problem och
lösningar med högt ställda krav på struktur, formalia och språkbruk samt försvara en
vetenskaplig undersökning.
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Examinator
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För varje examensarbete ska utses en examinator. Vem som kan utses till examinator framgår av vid
varje tid gällande Arbetsordning för undervisande och forskande personal.
Examinator är vetenskapligt och kvalitetsmässigt ansvarig för examensarbetet samt för att
lärandemålen uppfylls. Examinator avgör när arbetet kan godkännas och beslutar om betyg.
Respektive institution ansvarar för att examinator utses.
Examinators och handledares ansvar specificeras vidare i avsnitt 9 (Checklista roller och ansvar).
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Villkor för att examensarbete ska få påbörjas

För att ett examensarbete ska få påbörjas ska studenterna ha erforderliga förkunskaper enligt nedan.
Examensarbetet ska leda till att studenterna utvecklar de kunskaper, förmågor och förhållningssätt
som specificeras under rubriken syfte och lärandemål (avsnitt 4) och ha en vetenskaplig/teknisk nivå
motsvarande en fördjupning inom utbildningsprogrammets ämnesområde.
Studenter på Sjöingenjörs-, Internationell logistik och Sjöfart och logistikprogrammen ska ha uppnått
minst 120 hp innan examens-/kandidatarbetet påbörjas. För studenter på Sjökaptensprogrammet är
kravet 105 hp då arbetet påbörjas under näst sista terminen. Högskolepoäng från fartygsförlagd
utbildning räknas inte bland dessa. Förutom de generella poängkraven ska för det specifika
examensarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade.
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Vid varvad teori och praktik på sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammen krävs även minst 180 dagars
respektive 150 dagars fartygsförlagd utbildning (halva totala praktiktiden).
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Genomförande

Examensarbetet genomförs i par, eller i undantagsfall enskilt.

7.1





7.2

Initiering
Studenterna utarbetar en kortfattad skriftlig beskrivning av arbetet. Denna beskrivning ska
bifogas vid registrering. Eventuell extern handledare vid extern organisation ska anges.
Studenterna kontaktar en handledare med lämplig ämneskunskap.
Programansvarig kontrollerar att examensarbetet ligger inom programmets ämnesområde.
Studenterna skickar in underlag för registrering av examenarbetet.

Planeringsrapport

Student/erna ska självständig skriva en planeringsrapport som ska precisera
problembeskrivningen/uppgiften. Planeringsrapporten ska innehålla bakgrund, preliminärt syfte,
mål, avgränsningar, metod och tidplan för examensarbetets genomförande samt annoterad
bibliografi.
I planeringsrapporten ska studenten/erna belysa vilka samhälleliga, etiska och ekologiska aspekter
som behöver beaktas enligt lärandemål 6. Om sådana aspekter inte beaktas ska det motiveras.
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Planeringsrapporten ska godkännas av examinator.

7.3

Mittseminarium

I mitten av kursen hålls ett mittseminarium. Syftet med mittseminariet är att tydliggöra
progressionen och erhålla återkoppling från examinator. Innan mittseminariet ska studiens bakgrund,
syfte och struktur vara väl dokumenterade.

7.4

Handledning

Under arbetets gång har studenterna rätt till regelbunden handledning av handledare på Chalmers
och även av eventuellt utsedd extern handledare. Handledningens omfattning är cirka 15 timmar per
arbete, inkluderat tid för läsning av uppsatsen i olika stadier.
Med handledare avses i denna text handledare inom Chalmers. Handledare vid extern organisation
benämns extern handledare.
Handledaren är ett fortlöpande stöd för studenterna under arbetets genomförande och hjälper
studenterna med de praktiska processerna.

7.5

Offentlighet och sekretess

Examensarbetet ska enligt Chalmers arbetsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå
redovisas öppet både skriftligt och muntligt.
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I övrigt gäller Chalmers policies för offentlighet och sekretess för examensarbetets genomförande
samt för publicering av uppsatsen.
Uppsatsen ska i sin helhet vara offentlig. Regeln om offentlighet gäller även uppsatser som inte
publiceras i fulltext (se vidare avsnitt 9.2.1 om E-publicering).

7.6

Upphovsrätt

Det upphovsrättsliga regelverket har sin utgångspunkt i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk, den lag som i vardagligt tal benämns ”Upphovsrättslagen”. Upphovsrätten
består av en ekonomisk och en ideell rätt som båda tillkommer upphovsmannen. Upphovsman är
den fysiska person som har skapat verket. Studenten/erna är upphovsman till examensarbetet.
Upphovsmannen kan välja att genom avtal helt eller delvis överlåta de ekonomiska rättigheterna till
andra, eller att låta andra få nyttjanderätt till dem. Överlåtelse innebär att upphovsmannen avsäger
sig och överlämnar äganderätten till de ekonomiska rättigheterna på avtalade villkor.
Den ideella rätten omfattar upphovsmannens rätt att bli omnämnd i samband med sitt verk, att inte
behöva tåla ändringar av verket eller att verket publiceras i sammanhang där upphovsmannens
konstnärliga eller litterära anseende eller egenart riskerar att kränkas.

8

Examination
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För att examensarbetet ska godkännas krävs följande:









8.1

Godkänd planeringsrapport.
Godkänd uppsats.
Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid redovisningen
Godkänd muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete
Medverkan vid två andra presentationer av examensarbeten, utöver sin egen presentation och
opponering.
Deltagit vid seminarium i informationskompetens vid Chalmers bibliotek (allmänt moment).
Detta moment kan även fullgöras som del av annan kurs.
Fullgjorda eventuella programspecifika obligatoriska moment
Studenten ska ha arbetat aktivt och självständigt samt bidragit till en omfattning som motsvarar
15 hp.

Betyg

Uppsatsen ska utgöra tillräckligt underlag för examinator att besluta om betyg.
För examens-/kandidatarbete ges betyg i skalan 5/4/3/underkänt.
Kriterier för betygssättning och bedömning hanteras vidare i dokumentet Riktlinjer för bedömning av
kvalitet och betygsättning för självständigt arbete (examensarbete/kandidatarbete) vid Sjöingenjörs-,
Sjökaptens-, Internationell logistik- och Sjöfart och logistikprogrammen vid Chalmers tekniska
högskola (C 2020-1532).
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8.2

Skriftlig redovisning

Uppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska.
Uppsatsen utformas i enlighet med gällande anvisningar.
Examinator kontrollerar uppsatsen mot ett plagiatverktyg.

8.3

E-publicering

Chalmers uppsatser registreras och e-publiceras i Chalmers Open Digital Repository. Student kan
avböja elektronisk publicering men registreringen (d.v.s. en sökbar post utan fulltext) är obligatoriskt.
Observera att uppsatser som inte publiceras i fulltext ändå är offentliga (se vidare under avsnitt 7.5
om offentlighet och sekretess).
För elektronisk publicering av fulltexten krävs att samtliga författare skrivit under och godkänt det
publiceringsavtal som finns på kurshemsidan.
Registrering och elektronisk publicering av studentarbeten görs av respektive institution och
examinator har ansvar för att det blir genomfört.

8.4

Muntlig redovisning

Följande gäller för examensarbetets muntliga redovisning:
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8.5

Vid tidpunkten för den muntliga redovisningen ska uppsatsen vara färdigskriven men inte
publicerad. Det medger att synpunkter som framkommer vid redovisningen kan arbetas in i
uppsatsen.
Muntlig redovisning inklusive opposition ska genomföras på Chalmers. Ytterligare redovisning
kan om så önskas genomföras på företaget. I undantagsfall, exempelvis om examensarbetet
genomförts utomlands, kan examinator medge att redovisning och opposition inte måste hållas
på plats på Chalmers. Redovisningen måste i dessa fall sändas digitalt och vara öppen.
Presentationen av examensarbetet ska annonseras vid den aktuella institutionen minst två
veckor före presentationsdatum. Presentationen ska ske inom perioden 15 augusti till 15 juni,
under normal arbetstid.
Den muntliga redovisningen inleds med att studenten/erna presenterar sitt arbete. Därefter
följer opposition och diskussion.
Redovisningen ska ta 40 minuter i anspråk, varav ungefär hälften av tiden bör ägnas åt
opposition och diskussion.
Den muntliga presentationen bör utföras på svenska.

Opposition

Följande gäller för opposition på examensarbete:





Studenten ska ha medverkat som opponent vid ett annat examensarbete.
Högst två studenter kan medverka som opponenter vid ett och samma examensarbete.
Opponenterna disponerar 10 minuter och hela tiden ska utnyttjas.
Efter framförandet av opponenternas synpunkter kan övriga närvarande ställa frågor.
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8.6

Opponenterna ska granska uppsatsen. Språkliga fel och mindre viktiga anmärkningar ska göras
skriftligt och överlämnas efter oppositionen.
Opponenternas arbetsinsats bedöms av examinator för det presenterade arbetet och godkänd
opposition signeras på kurshemsida.

Närvaro vid annan presentation

Studenten ska medverka vid två andra presentationer av examensarbeten utöver sin egen
presentation och opponering. I undantagsfall, exempelvis om examensarbetet genomförs utomlands
kan examinator medge undantag från detta.
Examinator för det presenterade examensarbetet signerar godkänd närvaro på kurshemsida.

9

Checklista roller och ansvar

Följande avsnitt beskriver det ansvar som följer med olika roller under examensarbetet. Därutöver
kan lokala variationer i arbetsrutiner och faktiskt utförande förekomma på institution.

9.1

Examinator

Examinator är vetenskapligt och kvalitetsmässigt ansvarig för examensarbetet, samt för att dess
inriktning leder till att kursmålen uppfylls. Examinator avgör när arbetet kan godkännas.
I övrigt ansvarar Examinator för att:




bedöma och godkänna att genomförandet av examensarbetet leder till att studenten/erna
utvecklar de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som ingår i examensarbetets lärandemål
vid samverkan med företag informera sig om Riktlinjer för Chalmers samverkan med näringslivet
(C 2007/884)
kontrollera att studenten/studenterna uppfyller nödvändiga förkunskaps- och poängkrav
godkänna planeringsrapporten
uppmärksamma studenten/erna på Chalmers policy för offentlighet och sekretess
studenten/studenterna erbjuds regelbunden handledning
uppsatsen kontrolleras med verktyg för plagiatkontroll och för att vidta åtgärder enligt Chalmers
policy vid befarad plagiering
granska examensarbetet och fastställa när arbetet kan presenteras
examensarbetet redovisas muntligt enligt gällande regler samt vara ordförande vid den muntliga
redovisningen
bedöma opposition på examensarbete (se vidare avsnitt 8.5)
godkänna examensarbetet när samtliga delmoment är godkända
arbetet registreras och publiceras som fulltext i Chalmers Open Digital Repository, om studenten
godkänt sådan publicering
examensarbetet godkänns, attesteras och rapporteras i Ladok



examensarbetet diarieförs och arkiveras.
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9.2

Programansvarig

Programansvarig ansvarar för att:


9.3

kontrollera och godkänna att examensarbetet tillhör relevant ämnesområde

Handledare

Handledare ansvarar för att:





9.4

vara fortlöpande vetenskapligt och tekniskt stöd för studenten/erna under examensarbetets
genomförande och hjälpa dem med de praktiska processerna
handleda arbetet med planeringsrapport för examensarbetet
stötta studenten/erna i uppsatsens slutförande.
granska examensarbetet och bedöma om uppsatsen håller tillräcklig kvalitet för inlämning till
examinator.

Student

Studenterna ansvarar för att:


Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-10-28, C 2020-1531

Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-10-28, C 2020-1531









9.5

ta kontakt med en handledare på Chalmers med lämplig ämnestillhörighet (alternativt den
person som ansvarar för examensarbeten på institutionen) samt programansvarig för
godkännande att få starta examensarbetet
självständigt planera, utföra och redovisa arbetet med krav på planeringsrapport samt skriftlig
och muntlig redovisning enligt ovan
skicka in underlag för registrering av examenarbetet inom angiven tid
ta del av Chalmers policy för offentlighet och sekretess innan arbetet påbörjas
ta del av Chalmers vägledning för akademisk hederlighet och integritet
ta del av information om uppsatser och utforma sin uppsats i enlighet med gällande anvisningar
leverera arbetet till handledare och examinator för bedömning
leverera arbetet för publicering i Chalmers Open Digital Repository.

Student- och utbildningsavdelningen

Student- och utbildningsavdelningen ansvarar för att examensarbetet registreras i Ladok.
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