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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Kia Ölvander föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Reviderat regelverk: Kursplaner för examensarbete,  

i Studiehandboken 2017 

Dnr LiU-2016-01391 

 

Beslutas uppdatera tidigare beslut om Revidering av kursplaner för 

exjobb i Studiehandboken 2017 (2016-06-20, DNR LIU-2016-01391,  

FST del 2016-042) enligt bifogad handling. 

 

  

 

 

 

Delges: 

Examensenheten 

Huvudstudierektorer vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN och MAI 

Samordnare stvl TFK 

Utbildningsledare TFK 

Catarina Carlberg 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Reviderat regelverk: 

Kursplaner för examensarbete, i Studiehandboken 2017 

Tidigare beslut om Revidering av kursplaner för exjobb i Studiehandboken 2017  

( 2016-06-20, DNR LIU-2016-01391, FST del 2016-042) uppdateras enligt 

följande. Se gulmarkeringar. 

 

Gäller kursplaner för examensarbete  

Beslutet ska införas i Studiehandboken för 2017 under Kurskoder för 

examensarbeten, under följande rubriker: 

 b3.5 EXAMENSARBETE för civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie 

masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, 
teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled 

 b3.6 EXAMENSARBETE för högskoleingenjör, teknologie kandidat, 
naturvetenskaplig kandidat, filosofie kandidat samt kandidat utan förled 

 

Förlag till revidering av kursplaner för examenarbete enligt bilagor. 

Bilaga 1: TQxx10 Examensarbete, 16 hp. För filosofie kandidat, naturvetenskaplig 
kandidat, teknologie kandidat och kandidat utan förled. 

 Förtydligande enligt regelverket att planeringsrapport ingår i provmoment 
UPG1.  

Bilaga 2: TQxx11 Examensarbete, 16 hp. För högskoleingenjör, teknologie kandidat i 
samband med högskoleingenjörsexamen. 

 Förtydligande enligt regelverket att planeringsrapport ingår i provmoment 
UPG1. 

Bilaga 3: TQxx30 Examensarbete, 30 hp. För filosofie master, naturvetenskaplig 
master, teknologie master. 

 Förtydligande enligt regelverket att planeringsrapport och halvtidskontroll 
ingår i provmoment UPG1. 

 Antalet auskultationer kommer ändras till 3 st (från dagens 1). Gäller from 1 
januari 2017.  

 I den engelska översättningen komplettera med en punkt under CDIO 
vetenskaplighet som saknades jämfört med den svenska versionen samt 
ensa provkoderna avseende benämning av olika ingående moment. 
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Bilaga 4: TQxx40 Examensarbete, 45 hp. För naturvetenskaplig master.  

 Auskultation bokförs på kurskoden TEXMAS, korrigering av text under 
rubrik Förkunskaper.  

 Ändar till begreppet ”Planeringsrapport” istället för planering och 
litteraturstudie för att vara konsekvent i begreppsanvändningen i UPG1. 

 Förtydligande enligt regelverket att halvtidskontroll ingår i provmoment 
UPG2. 

 Förtydligande enligt regelverket att Reflektionsdokumentet ingår i 
provmoment UPG3. 

 Antalet auskultationer kommer ändras till 3 st. Gäller from 1 januari 2017. 

 I den engelska översättningen komplettera med en punkt under CDIO 
vetenskaplighet som saknades jämfört med den svenska versionen samt 
ensa provkoderna avseende benämning av olika ingående moment. 

Bilaga 5: TQxx60 Examensarbete, 60 hp. För naturvetenskaplig master.  

 Auskultation bokförs på kurskoden TEXMAS, korrigering av text under 
rubrik Förkunskaper.  

 Ändar till begreppet ”Planeringsrapport” istället för planering och 
litteraturstudie för att vara konsekvent i begreppsanvändningen i UPG1. 

 Förtydligande enligt regelverket att halvtidskontroll ingår i provmoment 
UPG2. 

 Förtydligande enligt regelverket att Reflektionsdokumentet ingår i 
provmoment UPG3. 

 Antalet auskultationer kommer ändras till 3 st. Gäller from 1 januari 2017. 
 I den engelska översättningen komplettera med en punkt under CDIO 

vetenskaplighet som saknades jämfört med den svenska versionen samt 
ensa provkoderna avseende benämning av olika ingående moment. 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson 
Dekanus 


