
Seminarieperiod vecka 02 2017
Nytt för 2016: Inlämning och hämtning av examensarbete sker via Forum i Fastreg. 
Var noga med att döpa filen efter instruktionerna nedan. 

Inlämning av examensarbete senast den 2 januari kl. 13
 Forumet är öppet i Fastreg .

 Forum stänger för inlämning den 2 jan 2017 kl. 13:00. Vi tar inte emot uppsatser efter detta 
datum så var ute i god tid annars kan du inte examineras förrän vid nästa omgång.

 Du måste få din handledares samtycke för att få gå upp med din uppsats. Detta samtycke ska 
vara oss till handa senast den 19 november.

 Officiellt försättsblad skall användas, se mall under "Kursmaterial" på kurshemsidan. I och med 
att examinatorn är okänd för studenten innan schemat publicerats ska fältet för examinatorns 
namn lämnas tomt när uppsatsen laddas upp i forumet. Efter att schemat publicerats ska ett 
nytt försättsblad laddas upp i ett eget forum som är avsedd endast för försättsbladet.   (läs mer 
under rubriken Försättsblad nedan). Gör så här i Fastreg: 

 Gå in i Forum och välj länken för examensarbete.

 Klicka på ”Inlägg” på raden där det står ”Examensarbete - seminarieperiod v. 02, 2017”.

 Klicka på ”Nytt inlägg”.

 Skriv in uppsatsens titel i fältet ”Rubrik”.

 Klicka på ”Ladda upp fil”. Filen ska vara i PDF-format och måste döpas efter ditt efternamn, 
understreck och förnamn, exempelvis Svensson_Sven.pdf.

 Du får ingen bekräftelse på uppladdningen men kan se uppsatsen när du går in under ”Inlägg”. 
Kontrollera att filen fungera korrekt genom att ladda ner den. 

OBS! När deadline för inlämning har passerat (kl 13:00) kommer du inte se några uppsatser 
alls. Du får tillgång till uppsatserna när schemat har publicerats och forumet öppnas upp igen. 

Schema för seminarieperioden 
Schemat läggs ut på kurshemsidan senast den 3 jan 2017 kl 20:00. Vi mailar alla när schemat är uppe. 
Av schemat framgår när du ska försvara och vem som är din opponent, när du ska opponera och vem 
du ska opponera på och vem som är din examinator. OBS! Flera versioner av schemat kommer 
troligtvis publiceras på grund av ändringar eller oklarheter. Vi mailar i sånt fall berörda studenter och 
publicerar den nya schemat under aktuellet på hemsidan. 

Försättsblad 
När schemat har publicerats den 3 jan kontrollerar du vem din examinator är och skapar  därefter ett 
nytt försättsblad med examinatorns namn. Den laddar du sedan upp i respektive forum som öppnas 
upp efter sista inlämningsdatumet har passerat. 

Gör så här i Fastreg: 

 Gå in i Forum och välj länken för examensarbete.

 Klicka på ”Inlägg” på raden där det står ”Försättsblad - seminarieperiod v. 02, 2017”.

 Klicka på ”Nytt inlägg”.

 Skriv in uppsatsens titel i fältet ”Rubrik”.

 Klicka på ”Ladda upp fil”. Filen ska vara i PDF-format och måste döpas med ditt efternamn, 
förnamn  och framsida, exempelvis svensson_sven_framsida.pdf. 



OBS! Du får inte ladda upp hela uppsatsen, endast försättsbladet. 
Vi på administrationen sätter ihop försättsbladet med uppsatsen. 

Opponering  
Det är obligatoriskt att opponera på en annan students uppsats. Du får ett mail med information om 
din roll som opponent i samband med seminarieperioden. 

Namnet på studenten du ska opponera på framgår av schemat. Uppsatsen som du ska opponera på 
hämtar du under Forum i Fastreg. 

Gör så här i Fastreg: 

 Gå in i Forum och välj länken för examensarbete.

 Klicka på ”Inlägg” på raden där det står ”Examensarbete - seminarieperiod v.02, 2017”.

 Leta upp studenten du ska opponera på i listan och klicka på rubriken.

 Klicka på bilagan för att spara ner filen. 

Åhörarseminarium 
Utöver försvar och opponering ska du även delta som åhörare vid ett annat seminarium som du själv 
väljer.  

 Ingen anmälan krävs men glöm inte att skriva upp dig på närvarolistan.

 Hämta uppsatsen som du ska vara åhörare på under Forum i Fastreg (se instruktioner under
Opponering ovan).

Sen inlämning 
Om du vet att du inte kommer att bli klar med ditt examensarbete i tid (2 jan kl.13) så ska du 
kontakta din handledare och oss omgående. Det är viktigt att vi får reda på detta eftersom det 
påverkar schemat, din tilldelade opponent och examinatorn. 

Betygsregistrering 
Betyg registreras senast den 3 februari 2017. Det är samma regler som gäller för rättning av 
tentamen som för registrering av betyg av examensarbete, dvs. max tre veckor från sista 
examinationsdagen som är den 13 januari. Detta beror på att alla listor för obligatoriska moment 
(handledarrapporter, examinationsprotokoll, uppsatskursen, ämnesspecifika seminarier, närvaro vid 
försvar, opponering samt åhörare) måste ha inkommit och registrerats innan slutbetyg kan sättas. Vi 
försöker bli klara snabbare men kan tyvärr inte veta exakt när alla listor kommer in. 

Slutligen 
Vi önskar er stort lycka till i slutspurten! Har du några frågor är du välkommen på våra 
mottagningstider. Vi får mycket mail under dessa dagar och svar kan därför dröja. Maila alltid till vår 
funktionsadress exarb@juridicum.su.se. 
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