
 
1

Instruktioner till handledare för kursen projektarbete 
 – Molekylär bioteknik/bioinformatik 
Kurskoder 1MB810 (10 hp) och 1MB812 (20 hp) 
Anvisningar november 2010 
 
 
Kursens syfte 
Generell information om kursen återfinns på IBGs website - 
http://www.ibg.uu.se/se/kurser3/1MB810-12  
 
Kursen ska ge studenten insikt i och kunskap om hur projektarbete organiseras och genomförs, 
både med avseende på planering, hur redan tillgänglig teoretisk kunskap på ett område 
integreras och utvecklas samt hur praktiskt/experimentellt arbete bedrivs. Projektarbete kan 
genomföras vid universitetsinstitution, statlig myndighet/verk eller vid ett företag. Det kan 
göras i form av en generell undersökning, forsknings- eller utvecklingsarbete. Projektarbete 
omfattar 10 eller 20 hp, vilket motsvarar ca 7 eller 14 veckor i faktiskt tid för heltidsstudier. 
Viktigt! Denna tid ska innefatta även den tid studenten behöver för att skriva den obligatoriska 
rapporten. För tillträde till kursen fordras högskolestudier omfattande genomgångna kurser 
under de två första åren av Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik/bioinformatik. 
 
 
Kursens innehåll 
Handledaren för projektarbete ska ge viss bakgrundsinformation om mål och metoder för olika 
projekt på arbetsplatsen. Studenten ska sedan ges tillfälle att, under handledning, 1) avgränsa 
och planera för det tilltänkta arbetet, 2) söka, värdera och sammanställa redan tillgänglig 
information inom området, 3) välja lämpliga metoder för sin undersökning, 4) genomföra 
undersökningen samt tolka och utvärdera uppnådda resultat, 5) på ett relevant sätt muntligt och 
skriftligt redovisa resultaten. 
 
 
Ansökan och antagning 
Student och handledare fyller tillsammans i ansökningsblanketten. Handledaren måste ha satt 
sig in i den specifika handledarinformationen, men helst även den övriga allmänna 
informationen om kursen. OBS! Till ansökan skall även fogas ett registerutdrag samt en plan 
för det föreslagna projektet. Planen skrivs helst av studenten, men i samråd med handledaren. 
Ju större ansvar student själv tar redan i detta stadium desto bättre. Planen ska innehålla en kort 
teoribakgrund för området, specifika uppgifter om vad som ska göras under just detta projekt 
samt en tidsplan för arbetet; gärna i form av ett Gantt-schema eller motsvarande. 
 
 
Kursens delmoment 
1. Teori och planering: Det sker ingen separat examination av teori på denna kurs, men ett 
adekvat avsnitt teori (i form av originalartiklar, översiktsartiklar, web-material, etc.) ska 
avhandlas och relateras till, såväl i den skrivna rapporten som i den muntliga redovisningen. 
Studenten ska i görligaste mån ta del i planeringen av projektet och en första plan ska biläggas 
redan då den ifyllda ansökan till kursen lämnas in. Återkommande uppföljning ska erbjudas 
och möjliga revisioner av den ursprungliga planen upprättas då behov av det uppstår. 
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2. Muntlig presentation: Projektarbetet ska presenteras muntligt av studenten på arbetsplatsen. 
Formerna för detta bestäms gemensamt av handledare och student i samråd. 
 
3. Skriftlig rapport: Studenten ska även sammanställa en skriven rapport. Rapporten ska 
godkännas av handledaren men ska även lämnas till koordinator för kursen som underlag för 
bedömning. Om rapporten behöver hållas konfidentiell ska detta framgå tydligt på rapportens 
första sida. I det fallet ska rapporten naturligtvis inte heller sändas via Urkund för analys. 
Maximal tidsbegränsad konfidentialitet är 10 år. Rapporten ska följa ett allmänt vedertaget 
format för en vetenskaplig rapport inom området. En kort populärvetenskaplig sammanfattning 
ska också iordningställas av studenten samt slutligen även en kort meta-analys och utvärdering 
av projektet som sådant – hur det fungerade ur studentens perspektiv, hur man kan tänka sig en 
fortsättning, hur det skulle kunna förbättras, etc. (mer information om bl.a. detta finns i 
studentinstruktionerna för projektarbete). 
 
Som betyg på kursen i sin helhet används något av omdömena underkänd eller godkänd. 
 
 
Bra och tydlig kommunikation 
Det är mycket viktigt att student och handledare försöker vara så tydliga som möjligt i 
kommunikationen då förutsättningarna för ett ev. projektarbete diskuteras – för att undvika 
missförstånd. Även om du kanske inte nödvändigtvis bör anta vem som helst, var öppen och 
tydlig gentemot alternativa studenter så ingen tror att du bestämt dig om du i själva verket ännu 
inte gjort det. Förvänta dig och be om motsvarande tydlighet från studentens sida!  
 
 
Intyg och omdömen 
Efter genomfört projektarbete fyller handledaren i och skriver under intyg om godkänd kurs 
samt detaljerade omdömen om studentens insatser. Dessa skickas sedan till kurskoordinator för 
att tillsammans med den skrivna rapporten utgöra underlag för slutlig bedömning. 
 
 
Tack! 
Projektarbete är en mycket omtyckt, lärorik och värdefull kurs för studenterna. Det är en 
utomordentlig chans för studenten att möta aktuell forskning, att få jobba individuellt och att 
utveckla kunskaper och färdigheter i hur man bedriver projekt inom olika områden. Vi tackar 
dig för att du tar emot och handleder en av våra studenter och för den värdefulla tid och möda 
du lägger ned på handledningen! 
 
 
Fler projekt? 
Det är uppskattat och värdefullt, både för studenter och för koordinatorer vid IBG, om 
studenterna har en mängd projekt att välja bland. Om du har förslag på ytterligare projekt att 
lägga till vår projektbatabas (se http://www.ibg.uu.se/se/projekt/index.html) var vänlig 
kontakta oss så lägger vi gärna in projektet/projekten i databasen. 


