
 

 

31Tidsplan för uppsatser på avancerad nivå under VT23 (och HT23)  

 
Vi har fyra olika kurser för uppsats på avancerad nivå, men en kurssajt. Tidsangivelser med fetstil är fasta, övrigt är förslag och beslutas tillsammans 
med handledare. 
Ta gärna kontakt med kursansvarig lärare Agneta Hörnell (agneta.hornell@umu.se) innan kursstart för att kort diskutera idéer för uppsatsens 
inriktning. Fördjupad diskussion med handledare vid kursstart.  
 

 Uppsatskurs 

Uppgift 30 hp halvfart med start 
HT22 

15 hp halvfart, start VT23 
30 hp helfart med start VT23 

30 hp halvfart, start VT23 

Kursintroduktion. 
Fördelning av handledare sker 
under v3, beror bl a på 
uppsatsinriktning.  

HT22 (29/8) 16 januari kl:13.00-13.45 

Zoom-länk: https://umu.zoom.us/j/65013871276 (lösenord: MSCuppsats) 

• Ta kontakt med kursansvarig lärare om detta inte redan är gjort för att 
diskutera uppsatsinriktning. (Fördelning av handledare beror bl a på 
detta.) 

• Projektplan till handledare under veckan (,all finns på Canvas) 

Boka fortlöpande tid för handledning 
kring metod, datainsamling samt 
analys. 

HT22 Vecka 3-7 
Boka tid för handledning kring 
metod, datainsamling samt 
analys. 

Vecka 3- 

Inlämning till handledare 
(analysarbetet och skrivandet av 
resultatdelen bör vara påbörjat) 
(Handledarna rapporterar in moment 1 

då datainsamlingen är genomförd och 
en plan för analysarbetet gjord.)  

HT22 Vecka 8-10 VT23 

Halvtidsopponering. 
(se instruktioner för 
halvtidsopponering i Canvas).  

Vecka 12-13  
10/3 kl: 09.00 Uppsatsen laddas upp i Canvas för 
halvtidsopponering 
 

14/3 kl: 9.00: Halvtidsopponeringen laddas upp i 
Canvas. 

Vecka 42-43 
20/10 kl: 9.00 Uppsatsen laddas upp i 
Canvas för halvtidsopponering 
 

24/10 kl. 9.00: Halvtidsopponeringen 
laddas upp i Canvas. 
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Inlämning till handledare (fokus 
resultat och diskussion) 

Vecka 15-16 Vecka 45-46 

Inlämning av hela uppsatsen till 
handledare (både via mail och 
Canvas) 
Handledaren gör en bedömning om 
uppsatsen kommer att hinna bli 
tillräckligt färdig eller om studenten ska 
avrådas från att gå upp vid planerat 
slutseminarium. 

Vecka 19-20 Vecka 49-50 

Inlämning till slutseminarium 
Uppsatsen laddas upp i Canvas till 
opponent och handledare. 
Sammanfattning till examinator. 

Vecka 21.  
27 maj (fredag), kl: 9.00. 

Vecka 1. 2024 
4 januari (torsdag), kl: 9.00 

Slutseminarium via Zoom. 
Obligatorisk närvaro hela dagen.  

Vecka 22.  
31 maj (onsdag). Schema meddelas senare då vi vet 
exakt vilka som går upp. 
 

Efter slutseminariet lämnar opponenten sina 
kommentarer till respondent, respondentens 
handledare samt respondentens examinator. 
 

4 juni (söndag), kl:23.55. Slutinlämning av reviderad 
uppsats till examinator i Canvas. 

Vecka 2, 2024 
10 januari (onsdag) 
 
Efter slutseminariet lämnar opponenten 
sina kommentarer till respondent, 
respondentens handledare samt 
respondentens examinator. 
 

14 januari (söndag), kl:23.55. 
Slutinlämning av reviderad uppsats till 
examinator i Canvas. 

Extra tillfälle till slutseminarium via 
Zoom 

25 augusti 2023 29 maj 2024 

 


