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Gemensamma riktlinjer för examensarbete (självständigt arbete) på 
grund och avancerad 15 hp resp 30 hp inom medicinska fakulteten 
 
 
Inom medicinska fakulteten finns ett stort antal utbildningsprogram, där karaktären 
på undervisningen dem emellan påtagligt skiljer sig åt. Gemensamt för samtliga 
program är dock att där förekommer någon form av examensarbete (självständigt 
arbete) som ofta benämns examens-, projekt- eller studentarbete. 
Grundutbildningsnämnden vid den medicinska fakulteten har därför tagit fram ett 
dokument med rubriken ”Gemensamma riktlinjer för examensarbete (självständigt 
arbete) på grund och avancerad nivå”. 
 
Syftet har varit dels att göra en inventering av hur dessa kurser genomförs inom de 
olika programmen, dels att ta fram ett dokument vars innehåll kan ligga till grund för 
upprättande av kursplaner för projektarbetena. Det förutsätts sedan att särskilda 
riktlinjer och anvisningar finns inom respektive program och nivå. 
 
 
1. Utformning och omfattning av examensarbete (självständigt 

arbete) 
Examensarbetet ska alltid utformas som ett vetenskapligt arbete. Vid 
framtagning av arbetet ska vetenskapliga metoder användas. Många 
olika tekniker för att samla information/faktaunderlag kan användas.  
Det kan t.ex. bestå av en experimentell/laborativ eller klinisk studie eller 
vara en kombination av dessa. Det kan också vara, t.ex. en enkätstudie, 
som konstrueras enligt vad som är specifikt för det enskilda programmet. 
Arbetets ambitionsnivå ska sättas så att projektet blir genomförbart och 
vara uppbyggt enligt vedertagna regler för vetenskaplig publicering. 
Varje program utarbetar riktlinjer för utformning av arbetet som 
studenten har att följa. En projektplan ska upprättas med en tydlig 
tidsplan och en kortfattad etisk reflektion över projektet. Projektplanen 
ska godkännas av handledaren, den studerande och kursansvarig. 
 
Det ska finnas en kursplan för examensarbete (självständigt arbete) inom 
respektive program och för varje nivå. 

 
Arbetet ska omfatta 15 eller 30 hp. 
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2. Handledarkompetens 

Handledaren till projekt på grund och avancerad nivå ska vara 
disputerad. Handledaren kan delegera den praktiska handledningen till 
doktorand, universitetsadjunkt eller motsvarande. I de fall arbetet med 
projektet utförs vid annan institution, universitet, utomlands eller vid, 
t.ex., företag under ledning av extern projektledare, ska en handledare 
inom medicinska fakulteten inom Umeå universitet utses. Den externa 
handledaren behöver inte vara disputerad. 
 

 
3. Ansvarsfördelning, handledare och student 

En överenskommelse mellan den studerande och handledaren och i 
förekommande fall extern projektledare, där det tydligt framgår vilket 
ansvar var och en har, rekommenderas.  
 
Handledaren har ansvar för att det finns förutsättningar för att projektet 
går att genomföra. Det är den studerande som tar initiativ och ansvarar 
för projektets progress.  

 
Inom varje institution/enhet bör dokumentation finnas för hur man 
hanterar den situation som uppstår när samarbetet mellan handledare 
och student eller mellan studenter i gruppen inte fungerar 
tillfredställande.  

 
4. Forskningsetik 

Handledare och studerande ska följa de riktlinjer om etikprövning av 
studentarbete som utarbetats av medicinska fakultetens kommitté för 
etikfrågor. 
http://www.medfak.umu.se/anstalld/regler-och-policydokument/ 
 

 
5. Bedömningsgrunder 

Arbetet med examensarbetet kan beskrivas som en mognadsprocess 
under vilken den studerande, under handledning, självständigt tillägnar 
sig kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Det är viktigt att bedömningskriterierna är tydliga för den studerande, 
handledare och examinator och att de tillämpas på ett så enhetligt sätt 
som möjligt inom ett och samma utbildningsprogram. 
Bedömningskriterierna måste utformas specifikt för  
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varje program och nivå, samt ta hänsyn till om examensarbetet utförs av 
en eller flera studerande. 

 
Handledarens synpunkter behövs vid bedömningen, eftersom 
examinator endast ser slutprodukten, d.v.s. det färdiga arbetet. 
Handledaren bör därför bedöma studentens arbetsprocess efter kriterier 
som utformats specifikt för varje program.  
 

6. Examination 
Examinator ska vara disputerad och anställd vid Umeå universitet.  
Enligt universitetets riktlinjer och regler för grundutbildning får inte 
handledare och examinator vara samma person.  
 
I examinationen ingår även presentation och försvar av det egna arbetet 
samt granskning av annat arbete. Presentationen kan ske genom muntlig 
framställning eller med posters. 

 


