Institutionen för mark och miljö, SLU, vt 2017

Redovisningstillfällen för självständiga arbeten
Den 29 och 30 maj 2017 ordnar vi gemensamma redovisningstillfällen för självständiga arbeten (kandidat, magister, master). Studierektor (Magnus Simonsson) har bokat lokalen Marken.
Redovisning vid andra tider är tillåtna, men student och handledare måste då på egen hand
ordna lokal, söka eventuell opponent m.m. Annonsera en vecka i förväg enligt instruktioner
för enskilt redovisningstillfälle (se under ”för handledare och examinatorer” på institutionens
hemsida för självständigt arbete). Det finns även flera luckor i redovisningsschemat 29–30
maj. Det är fritt fram att använda dem efter överenskommelse mellan student, handledare och
examinator. Annonsera senast 22 resp. 23 maj som om det vore ett enskilt redovisningstillfälle; kontrollera först att tiden är ledig genom de aktuella annonseringskanalerna.
Procedurer för redovisningen finns på slutet av detta dokument.
Procedures for presentations are described in English at the end of this document.
Vid frågor, kontakta Magnus Simonsson (magnus.simonsson@slu.se)

Må 29 maj 2017
08.15–09.00, kandidatarbete i biologi
Student: Sanna Krüger Persson
Titel: Markorganismers olika inverkan på markstrukturen
Examinator: Nicholas Jarvis
Handledare: Björn Lindahl
09.15–10.00, kandidatarbete
Student:
Titel:
Examinator:
Handledare:
10.15–11.00, kandidatarbete
Student:
Titel:
Examinator:
Handledare:
11.15–12.00, kandidatarbete
Student:
Titel:
Examinator:
Handledare:
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Forts., må 29 maj 2017
13.00–14.00, Master thesis in Environmental Science
Student: Maria Schoeps
Opponent: Cham Hoang
Title: Storm water treatment in a multi-step system compared to a single-step system
Examiner: Ingmar Messing
Supervisor: Ingrid Wesström
14.15–15.15, magister/masterarbete
Student:
Opponent:
Titel:
Examinator:
Handledare:
15.30–16.30, magister/masterarbete
Student:
Opponent:
Titel:
Examinator:
Handledare:
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Ti 30 maj 2017
08.15–09.00, kandidatarbete
Student:
Titel:
Examinator:
Handledare:
09.15–10.00, kandidatarbete i biologi
Student: Susanne Alexandersson
Prel. titel: Markpackning och regenerering med fokus på daggmaskens betydelse
Examinator: Björn Lindahl
Handledare: Thomas Keller (videolänk)
10.15–11.00, kandidatarbete
Student:
Titel:
Examinator:
Handledare:
11.05–12.05, magister/masterarbete
Student:
Opponent
Titel:
Examinator:
Handledare:
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Forts., ti 30 maj 2017
13.30–14.30, magisterarbete i biologi
Student: Christina Berkey
Opponent: Robin Hagblom
Titel: Fosforförluster från rasthagar för höns – ett frågeverktyg för riskbedömning
Examinator: Lars Bergström
Handledare: Helena Aronsson
15.30–16.30, Master thesis in Soil Science
Student: Robin Hagblom
Opponent: Christina Berkey
Titel: Catchment Influences on mercury methylation in a peatland chronosequence
Examinator: Dan Berggren Kleja
Handledare: Baolin Wang, Dep. of Water and Environment

4

Institutionen för mark och miljö, SLU, vt 2017

Procedur
Om inte examinator/handledare anger annat gäller följande:
1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar studenten och examinatorn samt för
arbeten på avancerad nivå även opponenten)
2. Presentation ca 20–30 min
3. Opposition ca 15 min (endast för arbete på avancerad nivå)
4. Frågestund/diskussion ca 10 min (examinator och publiken ställer sina frågor)
5. Paus 15 min (innan nästa redovisning) då opponenten ska få feedback. Tiden kan även
användas för examinator och student att gå igenom arbetet tillsammans.

Procedures
The supervisor is chairman during each session, which may take up to 60 min in total for a
master thesis. Standard procedure:
1. Introduction of 5 min by the supervisor: present the student, the examiner and the opponent 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). Supervisor,
examiner, student and opponent remain seated for a discussion, providing feedback
for the opponent.
Studenter som gör kandidatarbete har i uppgift att lyssna på två andra presentationer utöver den egna. I första hand lyssnar man på andra kandidatpresentationer, men om det inte
finns lämpliga kandidatpresentationer att besöka, accepteras närvaro vid andra presentationer
(master, magister). Den auskulterande studenten medför en personlig närvarolista, som ska
signeras av den handledare eller examinator, som är knuten till den åhörda presentationen.
Studenter på avancerad nivå (magister, master) ska opponera på ett annat arbete. I första
hand ska det vara master mot master eller magister mot magister. Vid behov är ”korsvis opposition” – master mot magister och tvärtom – tillåten, förutsatt att de språkliga omständigheterna så medger. Det åligger den opponerande studentens examinator att förvissa sig om att
muntlig opposition har genomförts; examinatorn har möjlighet att delegera sin närvaro till
annan lärare/handledare som är närvarande vid presentationen i fråga. På avancerad nivå finns
inget krav på att närvara vid presentationer utöver den egna och den man opponerar på.
Relevanta dokument och länkar:
• Webbsidan ”självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö”
• Webbsidan ”examensarbeten inom NJ-fakulteten”
• Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten.

2017-05-19, Magnus Simonsson, studierektor
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