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Arbetsuppgifter och ansvar för handledare på examensarbeten 

Handledaren är en nyckelperson och den person som studenten har mest kontakt med under sitt 
examensarbete. Handledaren ska stödja och uppmuntra studenten till att självständigt arbeta med och 
slutföra sin uppgift i enlighet med den fastställda projektplanen. 
En formell, ansvarig handledare utses för varje enskilt examensarbete. Stor vikt skall läggas på att finna 
handledare med god kompetens och som har hög tillgänglighet för studenten under den tid som 
examensarbetet pågår. Delar av den praktiska, löpande handledningen kan dock med urskillning 
delegeras (av den formella handledaren) till en eller fler andra personer med tillräcklig kompetens för 
den avsedda handledningen. 

 
Uppdrag som handledare för en enskild student gäller maximalt 12 månader för examensarbeten 
omfattande 30 hp och 9 månader för examensarbeten omfattande 15 hp. 
 

 

Handledaren för ett visst examensarbete 

1. upprättar i samråd med studenten en preliminär projektplan för examensarbetets genomförande	  
samt undertecknar exjobbsblanketten innan registreringen till kursen sker. 

2. uppdaterar projektplanen tillsammans med studenten och ämnesgranskaren senast 5 veckor efter 
påbörjat arbete. 

3. ansvarar för att organisera och effektuera den löpande handledningen på lämpligast möjliga sätt 
så det hjälper studenten att föra arbetet framåt och att hålla tidsplanen. 

4. är verksam vid den arbetsplats där arbetet utförs och har kompetens inom det aktuella området. 

5. ser till att studenten blir insatt i organisation, krav på dokumentation, nödvändiga rutiner och 
säkerhetsaspekter som gäller för arbetsplatsen. 

6. bistår och uppmuntrar studenten i strävan till självständighet och eget ansvar för olika aspekter av 
kunskapssökandet. 

7. kontaktar ämnesgranskaren om problem uppstår.  

8. är behjälplig vid skrivandet av rapporten och ger fortlöpande synpunkter på denna, såväl innehåll 
som språk och utformning. Har studenten uppenbara problem med skriftlig framställning kan 
handledaren rekommendera studenten att söka hjälp hos Språkverkstaden. Handledaren bör i 
dessa fall även kontakta ämnesgranskaren för kännedom.  

9. är välkommen att delta vid studentens exjobbspresentation. 

 
	  
	  


