
 

 

Schema för självständigt arbete i hippologi 2021  
 
Uppstart kurs  Måndag 18/1 10-11  
Träff 1 MC  
 

Torsdag 21 januari 13-16 (arbetsplanen 
ska vara inlämnat 17.00 22/1 till Anna-

Lena Holgersson) 
Föreläsning/seminarium  
Vetenskapligt skrivande MC 

Måndag 25 januari 09.30-11.30  
Vetenskapligt skrivande (läs 2 ex-jobb 
och granska med hjälp av skrivguiden 
och bedömningsmatris) 

Informationssöknings, Lotta Blombäck 
 

Torsdagen 11/2 klockan 13.00-15.00 

Föreläsning, Lotta Blombäck  
Skrivprocessen, Språkverkstaden,  

Torsdagen 18/2 klockan 13.00-15.00 

Träff 2 MC, handledare Måndag 1/3 kl 9.30-12.00 (inlämnat 
8.00 25/2) 

Föreläsning/workshop Metoder, statistik, 
bearbeta data, MC 

Torsdag 4 mars 13.00-15.00 

Träff 3 MC, handledare Fredag 16/4 kl 13.00-16.00 (inlämnat 
17.00 12/4) 

Träff 4 MC, handledare Onsdag 28/4 kl 9.30-12.00 (inlämnat 
8.00 26/4) 

Deadline inlämning av opponeringsexemplar – fredag 7 maj kl 08.00 (godkänns av 
kursledare om arbetet är opponeringsbart) 

Opponeringar  
(ordinarie examination) 

Onsdag 12 maj kl 9.30-12.00 

Deadline inlämning av opponeringsexemplar – fredag 14 maj kl 08.00 (godkänns av 
kursledare om arbetet är opponeringsbart) 
Föreläsning muntlig presentation, MC Fredag 14/5 13.00-15.00 
Opponeringar omexamination Onsdag 19/5 9.30-12.00 
Deadline poster (godkänd av handledaren) till tryckeri på onsdag 19 maj kl 16.00 
Deadline uppsats (godkänd av handledaren) till examination av examinator på onsdag 26 maj 
kl 08.00 
Thesis day (återkommer med mer info) 
 

Onsdag 26/5 

Provredovisning, opponering muntlig 
presentation 

Måndag 31/5 13.00-16.00 

  
Offentliga redovisningar Onsdag 2/6 8.30-12.00 enligt separat 

schema 
 
Samtliga föreläsningar/gruppdiskussioner sker via zoom om inte annat informerats. 
 



 

 

Tema för de olika gångerna 

Träff 1: Arbetsplan  
Genomgång av Arbetsplan (enligt blankett från SLU) innehållande: 1)Arbetstitel och 
ämnestillhörighet, 2)Målgrupp, 3)Studiens vetenskapliga kärna (problem, syfte, 
frågeställningar, ev hypoteser) 4)En kort beskrivning av Material & metoder samt ev 
resursbehov/budget, 5)Tidsplan och 6)ev krav på djuretisk prövning.  

Träff 2: Introduktion, material och metod 
Genomgång av skriven ”Introduktion” samt ”Material och metod” samt bifogad referenslista.  
 
Träff 3: Resultat 
Genomgång av resultat. Är resultatet tydligt presenterat? Förstår läsaren? Är något dubbelt 
redovisat eller saknas något?  

Träff 4: Arbetets diskussion  
Fokus kring diskussionen avseende frågeställning kontra litteratur, granskning av M&M samt 
förslag till framtida studier.  
 
Omexamination 1 
Deadline till opponering  2/6 klockan 8.00 (Uppsatsen ska vara godkänd för opponering av 
kursledaren) 
Omexamination opponering (muntlig och skriftlig) 9/6  
Deadline till examinator 2/6 klockan 8.00 (Uppsatsen ska vara godkänd för examination av 
handledaren) 
 
 
Omexamination 2 
Deadline till opponering  4/8 klockan 8.00 (Uppsatsen ska vara godkänd för opponering av 
kursledaren) 
Omexamination opponering (muntlig och skriftlig) 11/8  
Deadline till examinator 4/8 klockan 8.00 (Uppsatsen ska vara godkänd för examination av 
handledaren) 
 
Efter dessa omexaminationstillfällen är det nästa ordinarie examinationstillfälle som gäller. 
 


