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Kursupplägg
Kursen genomförs enligt nedanstående upplägg. Fetmarkerade händelser refererar till Uppgifter,
kursiva handledningstillfällen och redovisningar.
1. Uppstartsmöte: kursens lärare informerar om kursens upplägg och krav
2. Hitta en annan student att göra kexjobbet tillsammans med och Anmäl grupp
(https://kth.instructure.com/courses/7497/pages/anmal-grupp) . Arbetet görs parvis.
3. Hitta en lämplig uppgift (https://kth.instructure.com/courses/7497/pages/uppgift-sammanfattandeinstruktioner) för arbetet genom att diskutera med handledare och uppdragsgivare.
4. Beskriv uppgiften i enlighet med instruktionerna under Uppgiftsbeskrivning
(https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34405) .

5. Examinator godkänner uppgiften och utser (akademisk) handledare.
6. Läs uppgiftsbeskrivningarna i din handledningsgrupp och kommentera de uppgiftsbeskrivningar
(https://kth.instructure.com/courses/7497/pages/peer-review-pa-uppgiftsbeskrivning) du fått dig tilldelad.
7. Uppgiftsmöte: Presentation och diskussion av uppgifter i handledningsgrupper.
8. Gör förstudie: leta upp litteratur som är relevant för arbetet, läs den och börja sammanfatta den i
rapporten, enligt instruktionerna på Förstudie.
9. Lämna in Förstudien (https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34394) .
10. Läs och lämna in kommentarer (https://kth.instructure.com/courses/7497/pages/peer-review-paforstudie) på de förstudier som ni har tilldelats.
11. Grupphandledningsmöte 1: diskussion av förstudier och fortsatt arbete.
12. Gör praktiskt arbete (implementation, studie etc).
13. Lämna in Preliminär rapport (https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34400) .
14. Läs och kommentera de preliminära rapporter
(https://kth.instructure.com/courses/7497/pages/peer-review-pa-preliminar-rapport) som ni har
tilldelats.
15. Grupphandledningsmöte 2: diskussion av preliminära rapporter.
16. Slutför det praktiska arbetet, skriv klart rapporten.
17. Lämna in Presentationsrapporten (https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34401) .
18. Läs och opponera skriftligt (https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34396) på den
rapport som ni har tilldelats.
19. Kexjobbskonferens: Presentera arbetet. (https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34395)
20. Kexjobbskonferens: Opponera muntligt (https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34396)
på ett annat arbete.
21. Arbeta in synpunkter som kommit in från t.ex. opponent i rapporten (https://intra.kth.se/kth-cover/)
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22. Fyll i Självvärdering (https://kth.instructure.com/courses/7497/quizzes/8485)
(https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34402) för måluppfyllelse

23. Fyll i oppositionsgensvar (https://kth.instructure.com/courses/7497/quizzes/8489) över hur ni tagit
hand om opponent-kommentarer
24. Lämna in S (https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34403) lutlig rapport
(https://kth.instructure.com/courses/7497/assignments/34403) för betygsättning.
25. Åtgärda eventuella kommentarer från examinator.
26. Generera Framsida och baksida enligt KTHs mall.
27. Lämna in slutrapporten i Diva

(https://intra.kth.se/kth-cover/)

(https://www.kth.se/kthb/publicering/kths-

publikationsdat/registrering-av-examensarbeten-1.605182)
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