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Anvisningar för handledare och examinatorer av 
examensarbeten i veterinärmedicin vid SLU 

 
o Utförlig information om examensarbeten finns på: 

https://internt.slu.se/vet-examensarbete 
 

o Sidan nås enkelt genom att skriva examensarbete SLU veterinär i sökmotorn. 
Institutionsspecifika uppgifter och information om olika ”lediga” projekt finns dessutom på 
respektive institutions hemsida. 
 

o På examensarbeteshemsidan beskrivs processen för examensarbeten steg för steg, och alla 
viktiga datum för olika tidsfrister under terminen publiceras där. Olika instruktioner, blanketter 
och mallar (så som blankett A, B och C, SLU:s riktlinjer för examensarbeten, anvisningar för den 
skriftliga presentationen med mera) finns tillgängliga på hemsidan. 

 

Vilka kan handleda/examinera?  
Huvudhandledare skall vara anställda av SLU och ha doktorsexamen (alternativt ha utfört 80% 
av doktorandtiden) och/eller ha internationell ”diplomate”-examen inom eget ämnesområde.  
En biträdande handledare behöver inte ha doktorsexamen och heller inte nödvändigtvis vara 
anställd av SLU. Adjungering räknas som anställning. 
 

o På respektive institutions hemsida bör aktuell information finnas tillgänglig om vilka lärare som 
uppfyller kriterierna för att fungera som huvudhandledare av examensprojekt.  
 

o Handledaren ansvarar för att rekrytera ämnesexaminator till examensarbetet. 
Ämnesexaminatorer skall vara anställda av SLU, inneha doktorsexamen samt ha genomgått 
utbildning i betygsättning (ämnesexaminator skall alltså vara registrerad som examinator vid 
SLU). Kontakta kursledningen eller Utbildningsservice om osäkerhet föreligger. 
 

Information om potentiella examensarbetsprojekt 
o På respektive institutions hemsida finns möjlighet för handledare att lägga in en kortfattad 

annons om ”lediga” aktuella projekt. Inaktuella annonser skall tas bort omedelbart för att 
underlätta för våra studenter (vänligen undersök genast om du har någon inaktuell annons på 
hemsidan). Det finns även en möjlighet att inför den årliga informationsträffen i början av 
oktober för årskurs 5 på veterinärprogrammet kontakta kursledare för respektive institution 
om aktuella ”lediga” projekt (skicka gärna en kortfattad power point slide med information om 
projektet till kursledaren på din institution). Information från den träffen finns tillgänglig för 
studenterna i Fronter där vi även länkar till respektive institutions grundutbildningshemsida. 
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Minor Field Study 
o Om ett projekt är lämpligt som MFS (Minor Field Study, stipendium från Sida för utförande av 

examensarbetets fältdel i låg- och medelinkomstländer) är det viktigt att tänka på att 
studentens ansökan ska lämnas in senast i mitten av februari på SLU (andra universitet kan 
dock ha andra ansökningsfrister) och att det ofta tar två-tre månader att förbereda en bra 
ansökan. 
 

o De studenter som beviljas MFS-stipendium ska gå en tredagars förberedelsekurs och de får 
inte göra det under schemalagd terminstid. Påtala gärna detta redan i planeringsskedet så att 
studenten anmäler sig i tid och/eller anpassar sina sommaraktiviteter. 
 

o Det kan även vara viktigt att komplettera finansieringen med andra stipendier, t ex de som 
årligen utlyses vid fakulteten. 
 

o Eftersom fältperioden ska vara minst 8 veckor är det inte ovanligt att de studenter som 
genomför MFS blir försenade med sitt skriftliga arbete. Beakta det i planeringen och antingen 
uppmuntra skrivande av t ex litteraturdelen (som till viss del redan skrivits i ansökan om MFS) 
redan före avresa och/eller under fältperioden, alternativt planera för muntlig redovisning i 
februari eller maj.  
 

Blankett A, B och C 
o Anmälningsblanketten (Blankett A) skall mailas till vetexamensarbete@slu.se senast 18 april, 

och till det datumet ska studenterna också formellt söka till examensarbeteskursen för 
veterinärprogrammet via antagning.se. Kursledningen undersöker att studenten uppfyller 
förkunskapskraven för kursen (alla kurser inom veterinärprogrammet till och med HT årskurs 4 
godkända). Det är viktigt att studenterna använder korrekt kurskod/anmälningskod när de 
anmäler sig. Kurskoden är EX0830 och anmälningskoden för 2017/2018 är SLU-10205. 
 

o Arbetsplanen (Blankett B) skall skrivas av studenten själv, men med stöd av handledare. 
Observera att aktuella mallar som finns på kurshemsidan måste användas och att blanketten 
skall vara godkänd (signerad) av student, handledare och ämnesexaminator innan den lämnas 
in till Utbildningsservice. Kursledaren har ansvar för att kontrollera planens rimlighet (samråd 
gärna i god tid) och godkänner genom att signera den. Av arbetsplanen ska det klart framgå 
om någon del inte kommer att utföras av studenten (t ex laboratorieanalyser som görs av 
externt laboratorium eller data som redan är insamlade). Blanketten skall lämnas in i 
pappersoriginal senast vid terminsstart (information om tidsfrist för att lämna in blankett B 
finns på examensarbeteshemsidan) för årskurs 6 för att studenten skall få redovisa i januari. I 
de fall då projekt påbörjas tidigare skall arbetsplanen (blankett B) ha godkänts innan projektets 
praktiska del påbörjas.  
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Det är viktigt att handledaren ansöker om etiskt godkännande i god tid innan projektstart för 
de arbeten där sådant behövs. Huruvida etiskt godkännande finns (eller inte behövs) skall 
framgå av blankett B. 
 
Sök information från respektive institutionsledning angående beräknade ersättningar för 
handledararvode, administration, kursledning etc.  
 
Slutrapportering görs på Blankett C som ska fyllas i av handledaren och av ämnesexaminatorn 
som är den som har det formella ansvaret för bedömningen av examensarbetet. 
Pappersoriginal av blanketten ska därefter lämnas direkt till Utbildningsservice, VHC, som 
lägger in resultatet i Ladok när även det skriftliga arbetet nått dem. 
 

o Handledaren ansvarar för att kontrollera den slutliga versionen av arbetet och skickar denna i 
Word-format till Utbildningsservice och kursledare via vetexamensarbete@slu.se. Innan 
arbetet skickas in, se till att ”spåra ändringar” inte är inställd och att samtliga ändringar/ 
kommentarer i granskningsläget är borttagna. Utbildningsservice ansvarar för att arbetet 
konverteras till PDF och deponeras i Epsilon. Efter att detta är gjort kan det dröja ett par dagar 
innan arbetet syns i Epsilon, speciellt om många arbeten kommer in samtidigt.  
 

o Utbildningsservice rapporterar i Ladok när blankett C är fullständigt ifylld och slutlig version av 
examensarbetet i Word-format har mottagits via vetexamensarbete@slu.se. Deponering i 
Epsilon sker efter rapportering i Ladok. Se nedan angående eventuellt embargo. 
 
Handledningstid 

o Studenten har rätt till en viss handledningstid, och det är viktigt att studenten känner att ett 
aktivt stöd finns under hela arbetsprocessen.  Det är dock studenten själv som skall driva 
arbetet framåt och handledaren skall granska arbetet vid ett begränsat antal tillfällen. 
Involvera gärna en biträdande handledare om det är relevant för arbetets uppläggning och 
stödet till studenten. Studenter med särskilda behov kan ha rätt till extra handledningstid. 
 

o Handledaren skall vägleda och granska arbetet under projektets gång, medan ämnes-
examinator skall granska arbetet i slutfasen av processen (alltså skall ämnesexaminator inte 
behöva läsa de delar av arbetet som ska lämnas in i november). 

 
o Det är viktigt att poängtera från start att den primära handledningstiden är avsatt under 

höstterminen för studenter i årskurs 6. Om arbetet inte slutförs under avsatt kurstid är det 
viktigt att studenten informeras om att handledning efter ordinarie kurstid sker när 
handledaren har möjlighet och att prioriteringsordningen för handledningen kan bli 
annorlunda jämfört med om arbetet slutförs under kursperioden på höstterminen. Studenten 
är registrerad som student vid SLU under hela höstterminen och förväntas arbeta på heltid 
med arbetet under ordinarie kurstid. 

 
o Vid behov kan ett tidsavtal mellan student och handledare upprättas där det fastställs vilka 

förväntningar som är rimliga vad gäller exempelvis utförande av de praktiska delarna i arbetet, 
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studentens tid för att läsa och skriva parallellt med praktiska delar av arbetet och 
handledarens tid för manusläsning. Genom att upprätta ett tidsavtal kan en handledare från 
start tydliggöra att god tid krävs för att hinna läsa manus innan arbetet skall skickas vidare till 
ämnesexaminator/laddas upp på Fronter. Likaså kan studenten känna en trygghet i vetskapen 
om att tid finns för skrivprocessen och att feedback på inlämnade skriftliga delar förväntas 
komma inom en förbestämd tidsperiod efter att handledare har mottagit arbetet. 
 
Anvisning för den skriftliga presentationen 

o Observera att de anvisningar som beskrivs för det skriftliga arbetet på examensarbets-
hemsidan måste följas. En handledare kan inte ha personliga preferenser angående vilka delar 
som skall ingå i arbetet, format som skall användas etc, även om handledaren så klart skall 
påverka själva innehållet/omfattningen under de olika delarna/rubrikerna. 
 

o Vid de tillfällen en student och handledare beslutar sig för att även publicera studien i en 
vetenskaplig tidskrift måste fortfarande ett arbete som följer anvisningarna för examensarbete 
i veterinärmedicin (enligt hemsidan för examensarbetet) lämnas in för publicering i Epsilon.  
 

o Studenten kan välja att skriva arbetet på svenska eller engelska, men oavsett skall titel och 
sammanfattning alltid finnas på båda språken.  
 

o Inledning, huvuddel av litteraturöversikt och Material & Metoder ska vara skrivna (och en röd 
tråd finnas i texten) och uppladdade i en inlämningsmapp i Fronter senast 13/11 för att 
studenten skall få redovisa arbetet muntligt vid redovisningstillfället i januari (endast 
studenten själv och ett fåtal personer i kursadministrationen har tillgång till inlämnings-
mappen). Skrivprocessen tar ofta längre tid än förväntat och tidsfristen har införts för att 
arbetet ska kunna bli klart inom ordinarie kurstid. Den version som laddas upp i Fronter ska 
också skickas med e-post till handledaren som ansvarar för att granska innehållet samt ge 
studenten feedback på inlämnad text inom två veckor efter att texten har lämnats in (om 
texten lämnas in senast 13/11). 
 

o Se riktlinjer på kurshemsida under länken ”Lathund för genomförande av examensarbete i 
veterinärmedicin” om ”hur färdigt” arbetet skall vara innan det skickas till ämnesexaminator 
och laddas upp i Fronter i december (information om tidsfrist för att lämna in det skriftliga 
arbetet finns på examensarbetshemsidan). Arbetet skall lämnas in i tid för att studenten skall 
få redovisa arbetet muntligt vid redovisningstillfället i januari. Huvudhandledare och eventuell 
biträdande handledare skall ha gett klarsignal till studenten innan arbetet laddas upp i Fronter 
och mejlas till ämnesexaminator för granskning i mitten av december (11/12 under ht-17). 
Ämnesexaminator ska senast 18/12 ge besked om studenten är redo för att redovisa muntligt 
till studenten, handledaren och kursledningen. Ämnesexaminatorn bör även återkoppla (OBS 
ej slutbedömning) med synpunkter på studentens arbete inom 15 arbetsdagar efter att arbetat 
mottagits. 
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o Efter den muntliga redovisningen (och arbetet har justerats enligt de synpunkter studenten 
har fått på arbetet av handledare, opponent och ämnesexaminator) skall den slutgiltiga 
skriftliga versionen av arbetet plagiatgranskas i Urkund innan publicering i Epsilon. Det är 
ämnesexaminatorn som är ansvarig för den granskningen och ämnesexaminatorn skickar det i 
princip färdiga arbetet (som studenten mailat till ämnesexaminatorn) till sin egen Urkund-
adress. Ämnesexaminatorn är ansvarig för att meddela resultatet av Urkund-granskningen till 
både studenten och handledarna. 
 

o Möjlighet finns att, på blankett C, ansöka om s.k. läsningsembargo i 6 månader, dvs. arbetet 
deponeras i Epsilon men den öppna publiceringen fördröjs med 6 månader. Prefekten på 
respektive institution ska signera ansökan om 6 månaders läsningsembargo. Embargo längre 
än 6 månader (max 12 mån) och/eller förlängning av embargo beslutas av fakultetens 
vicedekan för utbildning. 
 
Anvisning för den muntliga presentationen 

o Muntlig redovisning, som företrädesvis sker i januari (se specifika datum på hemsidan), kan ske 
först efter att det skriftliga arbetet har godkänts av handledare och ämnesexaminator för 
muntlig presentation (se ovan). Se riktlinjer på kurshemsidan under länken ”Lathund för 
genomförande av examensarbete i veterinärmedicin” om ”hur färdigt” arbetet skall vara för 
att studenten skall få redovisa arbetet muntligt. 
 

o Ämnesexaminator skall enligt ovan meddela huruvida studenten är klar för den muntliga 
redovisningen eller ej (se aktuella tidsfrister på examensarbetshemsidan). Besked lämnas via 
mejl till kursledaren samt till berörd student och huvudhandledare.  
 

o Handledare och ämnesexaminatorer ansvarar för att i god tid ta reda på vilka dagar som är 
avsatta för muntlig redovisning av examensarbeten (information finns på examensarbets-
hemsidan). Handledare och ämnesexaminatorer ombeds försöka undvika att boka in övriga 
aktiviteter, framför allt på annan ort, dessa dagar då det är viktigt för studenterna att ha 
handledare och ämnesexaminatorer närvarande vid redovisningen. Kursledaren skall 
informeras senast 19 december om huruvida handledare/ämnesexaminator inte kan delta 
vissa tider under de muntliga redovisningstillfällena i januari (alternativt senast 1 februari 
respektive 1 maj inför de extra redovisningstillfällena). Handledare kollar med ämnes-
examinator och samordnar ev önskemål om tid, då detta underlättar arbetet med 
schemaläggningen, innan kontakt tas med kursledare. 
 

o Om en ämnesexaminator inte kan närvara vid den muntliga redovisningen ska en annan 
ämnesexaminator utses för den muntliga redovisningen. Den ursprungliga ämnesexaminatorn 
rekommenderas att skicka synpunkter/frågor som rör det aktuella arbetet till ersättaren vid 
det muntliga redovisningstillfället. Den ursprungliga ämnesexaminatorn ansvarar fortfarande 
för granskning av det skriftliga arbetet samt för slutgiltigt godkännande av examensarbetet.  
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o Tiden som finns tillgänglig för den muntliga redovisningen är totalt 35 min per student 
(inklusive kort paus innan nästa student börjar). Tidsfördelning i detalj: 

- 15 – 20 minuter för den student som presenterar sitt arbete 
- Ca 5 min till opponent 
- Ca 5 min till ämnesexaminator 
- Övriga åhörare ges tid för frågor om tid finns (inom ca 30 min totalt) 

 
o Vid det muntliga redovisningstillfället finns möjlighet för ämnesexaminator att diskutera mera 

övergripande punkter i arbetet med studenten, såsom val av studiedesign, erhållna resultat, 
tolkning av resultat med mera. Förbered några vetenskapliga frågor som passar att diskuteras i 
samband med den muntliga presentationen, dvs är av generellt intresse för åhörarna. Ge kort 

generell återkoppling på både det skriftliga arbetet och den muntliga presentationen. 
Kommentarer kan även ges på huruvida den muntliga redovisningen på ett adekvat sätt 
reflekterar det skriftliga arbetet. Kom ihåg att även poängtera inför student och publik vilka 
delar som var särskild bra i det skriftliga arbetet samt vid den muntliga redovisningen. De flesta 
studenter är ovana vid den här typen av presentationer, och det är trevligt för alla parter om 
det blir en bra stämning vid redovisningstillfället. Kommentarer som rör mindre detaljer i det 
skriftliga arbetet kan lämnas i skriftlig form till studenten (alternativt kan den typen av 
kommentarer tas upp vid ett separat tillfälle där student, ämnesexaminator och eventuellt 
handledare möts för att gå genom arbetet). Om studentens arbete inte uppfyller de 
förväntningar ämnesexaminator har på ett Masterarbete skall kritiken ha framkommit till 
student och handledare på ett tidigare stadium i processen (innan studenten har fått klarsignal 
för att redovisa sitt arbete muntligt). 
 

Rapportering av färdigställt arbete till kursadministration 
o Handledaren fyller i slutliga uppgifter om examensarbetet i Blankett C efter att plagiat-

granskning av det skriftliga arbetet i Urkund, muntlig redovisning och inlämning av slutlig 
version till handledare är färdigt. 

o Handledaren signerar intygande av att studenten på ett tillfredsställande sätt genomfört 
examensarbetet och avlämnat slutlig skriftlig version av arbetet till handledaren. Handledaren 
ansvarar även för att förmedla arbetet i Word-format till Utbildningsservice och kursledare via 
vetexamensarbete@slu.se  

o Ämnesexaminatorn fyller i betyg/godkännande och signerar därefter blankett C.  
Handledare eller examinator lämnar in fullständigt ifylld blankett (pappersorginal) till 
Utbildningsservice. Utbildningsservice rapporterar i Ladok förutsatt att blankett C är 
fullständigt ifylld och att slutlig version av examensarbetet har mottagits via 
vetexamensarbete@slu.se. Deponering i Epsilon sker efter rapportering i Ladok. 
 
Tveka inte att kontakta kursledare/kursadministration om du har några ytterligare frågor. 
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