
Aktuella datum för EX1003 och EX0869 Examensarbete i veterinärmedicin ht 2022 – ver 220630 
 
Fredag 15 april 2022 
- sista dag för anmälan via antagning.se (kurskod EX1003, anmälningskod SLU-10137)  
- sista dag för inlämning av Registrerings-/Anmälningsblankett (f.d. blankett A) till vetexamensarbete@slu.se, 

finns under ”Information från kursledaren” på kurssidan för EX1003 och i ett publikt Canvasrum: länk här 
 
24 augusti 2022 kl 15-16 – Information handledare och ämnesexaminatorer via Zoom (se presentation i Canvas). 
 
Måndag 29 augusti 2022 – Kursstart varefter definitiv antagning och registrering sker. 
 
Torsdag 1 september 2022 kl 13.00-16.30  
Uppstartsträff om examensarbete i veterinärmedicin. Zoom-länk förmedlas i årskursrummet för EX1003. 
- Rutiner och instruktioner kommer att gås genom, och det finns även tillfälle att ställa frågor kring kursen.  
- Information från biblioteket om skrivprocessen – del 1.   
 
Fredag 2 september 2022  
Arbetsplanen (f.d. blankett B, finns i det publika Canvas-rummet (se länk ovan) och ska vara inlämnad för att 
studenten ska få redovisa i januari-23. Eventuell revidering/komplettering därefter måste lämnas in absolut 
senast fredag den 9/9 för att redovisning vid det första redovisningstillfället (januari) ska vara möjlig. 
 
Torsdag 13 oktober 2022 kl 9.00-12 
Information från biblioteket om skrivprocessen – del 2. Zoom-länk förmedlas i årskursrummet för EX1003. 
 
Torsdag 10 november 2022  
Deadline för att kunna delta i muntlig redovisning i januari. Delar av det skriftliga arbetet (Introduktion, 
Litteraturöversikt samt Material och metod) ska e-postas till handledaren och laddas upp i Canvas. 
 
Torsdag 8 december 2022 
Student i åk 6 som lämnat in en första version av arbetet senast 10/11 ska, efter handledarens klartecken, ha 
laddat upp det nästan färdiga arbetet i Canvas, samt angivit titel på arbetet till schemat för den muntliga 
presentationen. Observera att arbetet även ska e-postas till ämnesrelaterad examinator (som bedömer). 
 
Onsdag 14 december 2022 
De ämnesrelaterade examinatorerna meddelar vilka studenter som är klara för muntlig redovisning. Besked ges 
till studenten, huvudhandledaren och vetexamensarbete@slu.se  
 
Tisdag 20 december 2022 – Preliminärt schema för de muntliga redovisningarna i januari publiceras. 
 
Måndag 2 januari 2023  
Aktuella studenter bekräftar sitt medverkande i det första tillfället för muntlig redovisning under 2023, d.v.s. 10-
11 januari.  
 
Tisdag 3 januari 2023 
Definitivt schema (inkl. besked om opponenter) för de muntliga redovisningarna 10-11 januari publiceras. 
 
Tisdag-onsdag 10-11 januari 2023. Muntliga redovisningar i parallella sessioner i lokaler i VHC (även Zoom). 
 
Tillfällen för förnyad muntlig examination är i mitten av mars, mitten av maj och mitten av oktober 2023. 
Exakta datum bestäms i samråd med de berörda. 
 
För frågor: Använd i första hand funktionsadressen: vetexamensarbete@slu.se 
Kursledare: Eva Axnér, eva.axner@slu.se  
Kursexaminator: Elisabeth (Lisa) Persson, elisabeth.persson@slu.se  
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