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Kursens mål
Studenten skall:
• kunna utföra och presentera ett större utrednings- eller utvecklingsarbete på ett 

vetenskapligt sätt
• genom examensarbetet dokumentera att förvärvade kunskaper och färdigheter 

använts för att lösa problem inom området lantmäteriteknik
• visa förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem inom området 

samt göra en kritisk bedömning av materialet
• visa på förmåga att identifiera och tillägna sig fördjupad kunskap och aktuellt 

utvecklingsarbete inom området lantmäteriteknik
• visa på förmåga att söka, samla, analysera, kritiskt granska och värdera information
• visa på förmåga att analysera och värdera egna lösningar med avseende på relevanta 

samhälleliga aspekter såsom säkerhet, ekonomi och miljöpåverkan
• visa på förmåga att genomföra muntlig och skriftlig presentation
• visa på förmåga att genomföra opponering.

Behörighetskrav
För att få påbörja examensarbetet skall kurser inom programmet om minst 127,5 hp vara 
godkända.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Projektplanering: Seminarie om informationssökning och akademiskt skrivande samt skriftlig 
projektbeskrivning. Projektgenomförande: Genomfört projekt redovisas skriftligt i form av en 
rapport med tydlig redovisning av studentens individuella prestation. Presentation och 
opponering: Muntlig presentation av genomfört projekt samt skriftlig och muntlig opposition 
på annat arbete med tydlig redovisning av studentens individuella prestation. Tidplan för 
samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt för omprövning fastställs 
skriftligt av examinator och delges studenterna genom KursPM. Vid arbete i grupp följs 
anvisningar i KursPM om redovisning av den enskilde studentens bidrag. Arbetet ska lämnas 
in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen. Vid godkänt resultat på 
kursen kommer arbetet att arkiveras i DiVA.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
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Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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