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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande: Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Ändringar i Generella bestämmelser i Studieinfo - gällande 

rätten till handledning i examenarbete 

Dnr LiU-2018-01407 

 

Beslutas att fastställa Generella bestämmelser i Studieinfo – gällande 

rätten till handledning i examensarbeten, enligt handling.  

  

 

 

 

 

 

Delges: 

Programnämnderna DM, EF, IL, KB, MD 

LinTek 

Huvudstudierektorerna 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

Sekreterare  Dekanus 
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TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Ändringar i Generella bestämmelser i Studieinfo – 

gällande rätten till handledning i examensarbete 
 
Undertecknad dekanus beslutar om nedanstående ändringar i fakultetens Generella 
bestämmelser för examensarbeten avseende rätten till handledning. Då 
ändringarna är av gynnande karaktär ska de börja gälla med omedelbar verkan även 
för pågående examensarbeten. 
 
I avsnittet ”Examensarbete för civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie 
masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, 
teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled” görs följande ändring: 

 
Tidigare lydelse Ny lydelse 

Rätten till handledning 

Den studerande förväntas kunna 
prestera ett godkänt examensarbete 
inom givna tidsramar. Institutionen är 
skyldig att ge handledning i högst 18 
månader efter det att studenten 
registrerats på examensarbetet i Ladok. 
Därefter kan examinator i särskilda fall 
besluta om ytterligare handledningstid. 
Om examinator beslutar att 
handledningen ska upphöra ska 
examensarbetet underkännas. 

Om examensarbetet underkänts av 
ovanstående eller andra skäl hänvisas 
den studerande till att genomföra ett 
nytt examensarbete. 

 

Rätten till handledning 

Den studerande förväntas kunna 
prestera ett godkänt examensarbete 
inom givna tidsramar. Institutionen är 
skyldig att ge handledning i högst 18 
månader efter det att studenten 
registrerats på examensarbetet i Ladok. 
Därefter kan examinator i särskilda fall 
besluta om ytterligare handledningstid. 
Om examinator beslutar att 
handledningen ska upphöra ska 
examensarbetet underkännas. 
Examensarbetet behöver dock inte 
underkännas om det bedöms att det 
kan slutföras utan ytterligare 
handledning. 

Om examensarbetet underkänts av 
ovanstående eller andra skäl hänvisas 
den studerande till att genomföra ett 
nytt examensarbete. 

 
I avsnittet ”Examensarbete för högskoleingenjör, teknologie kandidat, 

naturvetenskaplig kandidat, filosofie kandidat samt kandidat utan förled” görs 

följande ändring: 

 
Tidigare lydelse Ny lydelse 

Rätten till handledning 

Den studerande förväntas kunna 
prestera ett godkänt examensarbete 
inom givna tidsramar. Institutionen är 

Rätten till handledning 

Den studerande förväntas kunna 
prestera ett godkänt examensarbete 
inom givna tidsramar. Institutionen är 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 2019-03-25 
  DNR LIU-2018-01407 

BESLUT 
FST del 2019-013 

2(2) 
 

 

 
 
 
 
 

 

skyldig att ge handledning i högst 12 
månader efter det att studenten 
registrerats på examensarbetet i Ladok. 
Därefter kan examinator i särskilda fall 
besluta om ytterligare handledningstid. 
Om examinator beslutar att 
handledningen ska upphöra ska 
examensarbetet underkännas. 

Om examensarbete underkänts av 
ovanstående eller andra skäl hänvisas 
den studerande till att genomföra ett 
nytt examensarbete. 

 

skyldig att ge handledning i högst 12 
månader efter det att studenten 
registrerats på examensarbetet i Ladok. 
Därefter kan examinator i särskilda fall 
besluta om ytterligare handledningstid. 
Om examinator beslutar att 
handledningen ska upphöra ska 
examensarbetet underkännas. 
Examensarbetet behöver dock inte 
underkännas om det bedöms att det 
kan slutföras utan ytterligare 
handledning. 

Om examensarbete underkänts av 
ovanstående eller andra skäl hänvisas 
den studerande till att genomföra ett 
nytt examensarbete. 

 
Ändringarna införs i Studieinfo. 
 
Beslutet fattas efter föredragning av Kanslichefen Annalena Kindgren och efter att 
information lämnats till och samråd skett med Ledningsgruppen för 
grundutbildning (LGU) den 18 och 25 mars 2019. 
 
 
 
 
 
 
Linköping 2019-03-25 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson 
Dekanus 
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