
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. tillämpa kunskaper inom biologiområdet
2. planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete i ämnet biologi
3. skriftligt och muntligt presentera det självständiga arbetet
4. värdera och tillämpa forskningsetiska principer

Kursens innehåll - ett självständigt arbete ska genomföras
- valet av ämne för examensarbetet sker i samarbete mellan den studerande och handledaren
- det valda ämnet ska anknyta till forskning eller utvecklingsarbete

Undervisning Handledningen av arbetet sker enskilt och i grupp. Ämnet ska vara godkänt av examinator
innan arbetet påbörjas. Arbetets fortskridande ska redovisas för handledare vid de tillfällen
som krävs, dock minst två gånger innan examinationstillfället. Examensarbetet är ett
självständigt arbete.

Förkunskaper Minst 75 hp på grundnivå i biologi och innefattar kursen Populationsgenetik ur ett
molekylärbiologiskt perspektiv, 15 hp eller motsvarande eller Ekologi 15 hp eller
motsvarande
 



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Examinationsform Examensarbetet redovisas skriftligt i en rapport och muntligt vid ett seminarium. Den
skriftliga presentationen kan kompletteras med andra typer av redovisningar 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och ytterligare
ett examinationstillfälle ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa två examinationstillfällen hänvisas till nytt examinationstillfälle nästa
kursomgång.

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas skriftligt av examinator i samband med kursstart 

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Examensarbete (lärandemål 1-4) 15 hp Betyg: AF


