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Individuell kurs i Bibliografiskt projekt 
 

Handledarinstruktioner 
 

Informationen gäller för handledare med studenter på endera av följande kurser 

 

• 1BG369/370 Biologi 5 hp och 10 hp 

• 1BG356 Tillämpad bioteknik 5 hp 

• 1MB782/783 Bioinformatik 5 hp och 10 hp 

• 1MB785/786 Civilingenjör i molekylär bioteknik 5 hp och 10 hp 
 

För mer information om kursplanen och övergripande informationen inklusive dokument se 
IBGs websida - http://ibg.uu.se/utbildning/kurser-program/individuella-kurser/  

 

Viktig information 
• Märk väl att kursanmälan och registrering hos koordinatorn måste vara klara innan 

studenten får börja. 

• Som handledare förväntas du hjälpa studenten begränsa området som skall sammanfattas 
och se till att välja relevanta och viktiga källor som underlag. Studenten kan även komma att 
behöva viss hjälp under skrivprocessen. Som handledare är du ansvarig för godkännandet av  
det vetenskapliga innehållet i rapporten medan koordinator hanterar struktur och 
formatering.  

Källor 
• Alla källor är tillåtna men vetenskapliga artiklar ska utgöra grundstommen av 

referensmaterialet. Därutöver kan får studenten citera böcker, information på webben (OBS! 
var speciellt noga med källkritiken för webmaterial!) eller populärvetenskapliga arbeten (t.ex. 
Scientific American). 

• Intervjuer med forskare kan accepteras men kräver uttalat samtycke av forskaren. 

• Uppsatsen kommer att analyseras med verktyget Urkund. Läs mer om Urkund här: 
www.urkund.se/. Kort beskrivet granskas dokumentet mot Urkunds omfattande textdatabas 
för att kontrollera att inte tidigare publicerad text (plagiat) har använts. Skulle texten 
innehålla konfidentiellt material måste detta göras klart för koordinatorn så att texten inte 
skickas till Urkund. 
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Den skriftliga uppsatsen/rapporten 
• Uppsatsen ska vara skriven som ett kort kapitel i en lärobok eller en översiktsartikel 

(”minireview”). Omfattningen ska motsvara cirka  

4-8 sidor för 5 hp (max 8 sidor) 

6-12 sidor för 10 hp (max 12 sidor)  

löpande text; Times 12pt enkelt radavstånd (ev. titelsida, innehållsförteckning och 
referenslista oräknade). Det är viktigt att titeln på rapporten är informativ och relevant då 
den kommer att stå med på studentens registerutdrag. 

• Studenten förväntas läsa och följa IBGs skrifter ”Att presentera vetenskap” och ”Hur man 
använder källor…” som kan laddas ner här:  

http://ibg.uu.se/digitalAssets/331/c_331418-l_3-k_att-presentera-vetenskap-sv.pdf 

http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/514/a_514580-f_antiplagiat-sv-2016-webb.pdf 

• Språket ska vara engelska eller svenska. 

• Layout: Den slutliga uppsatsen skall förses med en separat titelsida (mallen finns på 
websidan ovan). Förslag på formatering är sidnumrering: centrera eller alternera vä / hö; 
inkludera titelsidan (sid 1) men inget sidnummer visas på den. 

Intyg och omdömen 
· När du och studenten är överens om att rapporten är färdig skickar du den som bilaga (pdf 

eller Word) till koordinatorn tillsammans med ditt handledarintyg (Skannad kopia går bra). 
Med detta har du fullgjort ditt åtagande på kursen och koordinatorn tar vid. 

· Koordinatorn kan komma med ytterligare kommentarer som kan kräva revision från 
studenten innan koordinatorn godkänner rapporten. 

Rapportering 
• När uppsatsen har godkänts och den godkända versionen inkommit som fil till koordinatorn 

kommer koordinatorn att rapportera resultatet till Uppdok. 

 

Tack! 
· Bibliografiskt projekt är en uppskattad kurs för våra studenter. Det är en utmärkt möjlighet 

för dem att träffa aktiva forskare och träna sitt vetenskapliga skrivande.  
· Vi vill tacka dig för handledningen av en av våra studenter och för den värdefulla tid som du 

ägnat åt detta viktiga arbete! 


