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Redovisningstillfällen för självständiga arbeten 
Tisdagen 28 maj samordnas redovisningstillfällen för självständiga arbeten i Marken i MVM-
huset. Sista anmälningsdag har passerat. 
 
Förutom att anmäla på detta sätt ska handledaren annonsera seminariet en vecka i förväg en-
ligt instruktioner på institutionens hemsida för självständiga arbeten (se under ”för handledare 
och examinatorer” på institutionens hemsida för självständigt arbete). Procedurer för själva 
seminariet finns på slutet av detta dokument.  
 
Redovisning vid andra tider är tillåtna, men student och handledare måste då på egen hand 
ordna lokal, söka eventuell opponent m.m. Samma procedurer för seminariet gäller som vid 
de samordnade presentationerna.  
 
 

Seminars for independent projects 
Tuesday 28 May, seminars will be arranged for Master-thesis presentations in the hall 
Marken in the MVM building. Signing on is closed. See time-table on the following pages.  
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Ti 28 maj 2019 
 
09.30–10.30, kandidatarbete i biologi 
Student: Maria Weigl 
Opponent: Sofie Pålsson 
Titel: Kalium och magnesium i lantbruksgrödor – deras funktion och inverkan på torkstress 
Examinator: Mats Söderström 
Handledare: Karin Hamnér 
 
10.45–11.45, Master thesis in Soil Science 
Student: Anna Ferguson 
Opponent: Lukas Hallberg 
Title: Size optimization of wetlands for phosphorus reduction in agricultural areas 
Examiner: Helena Aronsson 
Supervisor: Pia Geranmayeh 
 
För att ge tid till förberedelser m.m. har jag bokat Marken 09.00–12.00. 
 

On 29 maj 2019 
 
09.00–10.00, kandidatarbete i miljövetenskap 
Student: Louise Petersson 
Opponent: Elin Lindén 
Titel: Fluglarvskompost som gödselmedel 
Examinator: Anna Mårtensson 
Handledare: Sigrun Dahlin 
 
10.15–11.15, kandidatarbete 
Student: Elin Lindén 
Opponent: Louise Petersson 
Titel: Stråförkortningsmedel i jordbruket – ett växthusförsök 
Examinator: Per-Olof Lundquist 
Handledare: Folke Sitbon 
 
För att ge tid till förberedelser m.m. har jag bokat Marken 09.00–12.00. 
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Procedur 
Om inte examinator/handledare anger annat gäller följande: 

1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar student, examinator och opponenten) 
2. Presentation ca 20–30 min 
3. Opposition ca 15 min  
4. Frågestund/diskussion ca 10 min (examinator och publiken ställer sina frågor) 
5. Publiken lämnar rummet för paus i 15 min (innan nästa redovisning). Under pausen 

stannar studenten, dennes handledare och examinator samt opponenten kvar i salen för 
återkoppling på både presentation och opposition.  

 
Opponenten ska i möjligaste mån vara på samma nivå (kandidat, magister, master) som pre-
senterande student, medan ämnet spelar underordnad roll (markvetenskap, biologi etc.). Op-
position master mot magister och tvärtom är tillåten, förutsatt att de språkliga omständighet-
erna så medger. Undvik utbyten mellan grundnivå (kandidat) och avancerad nivå (magister, 
master). Det är tillåtet för två studenter att opponera på varandras arbeten. Det åligger den op-
ponerande studentens examinator att förvissa sig om att muntlig opposition har genomförts, 
eventuellt genom ombud som är närvarande vid seminariet. 
 
 

Procedures 
The supervisor is chairman during each session, which may take up to 60 min in total. Stand-
ard procedure: 

1. Introduction of 5 min by the supervisor: present the student, the examiner and the op-
ponent to the audience. 

2. Student’s thesis presentation, 20–30 min. 
3. Opponent’s remarks and questions, 15 min. 
4. General discussion with the audience, 10 min. 
5. The audience is dismissed for a 15-min break (before the next session). Presenting stu-

dent, his/her supervisor and examiner, as well as opponent remain seated for a discus-
sion, providing feedback for the presenting student and for the opponent. 

 
Two students may exchange services, one being the opponent of the other’s presentation, and 
vice versa. Presenter and opponent may have pursued their respective projects within differ-
ent subjects (Soil Science, Environmental Science etc.). A master student may act as opponent 
of a presentation at the magister level, and vice versa, given that this is possible for linguistic 
reasons. Having a bachelor student as opponent of a master presentation should be avoided. 
The examiner of the opponent is responsible for checking that the latter has performed his or 
her duties, possibly via a deputy person attending the seminar.  
 
 
2019-05-21, Magnus Simonsson, studierektor 
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