INDIVIDUELL ARBETSPLAN för självständigt arbete
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
SLU Alnarp

Program:

Huvudområde:

Grund eller avancerad nivå:

Omfattning (hp):

Preliminär titel:

STUDENT
Namn:

Personnummer:

Adress:

e-mail:

Telefon:

HANDLEDARE
Namn:

Institution:

Telefon:

e-mail:

EVENTUELL BITRÄDANDE HANDLEDARE
Namn:

Institution:

Telefon:

e-mail:

EXAMINATOR
Namn:

Institution:

Telefon:

e-mail:

Denna arbetsplan med tillhörande projektbeskrivning och tidsplan är upprättade och godkända i samråd mellan
undertecknade:
Ort:

Datum:

Namnteckning, student:

Ort:

Datum:

Namnteckning, handledare:

Ort:

Datum:

Namnteckning, kursledare:

Kopior av arbetsplan, projektbeskrivning och tidsplan lämnas till student, kursledare och handledare.
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Uppdateringsdatum: 2014-03-28 BS, UC

INFORMATION och ANVISNINGAR

Arbetsplanen bör i bilaga innehålla följande rubriker:
Projektbeskrivning:
preliminär titel
bakgrund/problembeskrivning
syfte och frågeställning/hypotes
genomförande och avgränsning
material och metod
presentationsform (skriftlig rapport, muntlig redovisning, modell m fl)
Tidsplan med datum för:
start av arbetet
beräknad tidsperiod för insamling av arbetsmaterial och data, bearbetning
och sammanställning av materialet, redigering av text/bild
obligatoriska kursmoment
inlämning av preliminär version till handledare
inlämning till examinator
förberedelse för redovisning (examination) och ev. opponentskap.
slutredovisning
komplettering och inlämnande av den slutliga versionen till examinator
- Arbetsplanen kan revideras efter ömsesidigt önskemål från handledare och student .
Kursledaren ansvarar för att revidering i uppkomna fall sker.
- Studenten lämnar in arbetet för plagiatgranskning (urkund). Examinator ansvarar för att
arbetet är granskat och godkänt innan godkännande rapporteras in i LADOK.
- Studenten har upphovsrätt till sitt självständiga arbete.
- Resultat av examination ska meddelas studenten senast 15 vardagar efter det att slutlig
version av arbetet lämnats till examinator. Om angiven tidpunkt för inlämnande av slutlig
version till examinator överskrids utan att arbetsplanen reviderats, meddelar studenten detta
till kursledaren som föreslår ny tid för inlämning av arbetet. Överskrids även denna tidpunkt
kan examinator välja att examinera arbetet vid nästa kurstillfälle.
Förlängd tidsfrist kan medges vid särskilda skäl.
- Examinator lämnar eventuellt skriftligt utlåtande om arbetet till utbildningsadministratör för
vidarebefordrande till studenten.
- Ett exemplar av godkänt självständigt arbete arkiveras på den institution där examinator
har sin hemvist.

RELEVANTA LÄNKAR
Riktlinjer för självständiga arbeten
(examensarbeten) vid SLU 2013-06-24:

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/
riktlinjer-sjalvstandiga-arbeten-mm.pdf

SLU:s policy och handlingsplan mot fusk
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/
och plagiering inom utbildning 2012-12-20: policy-o-handlingsplan-mot-fusk-o-plagiering-inom-utbildning.pdf
Urkund:

http://www.urkund.se/se/documents/urkunds_plagiathandbok.pdf

Ämnen och huvudområden vid SLU:

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/
amnesbeskrivningar-huvudomraden.pdf
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