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EXAMENSARBETE I BRANDTEKNIK VBRM05
Degree Project in Fire Safety Technology

Antal hÃ¶gskolepoÃ¤ng: 30. Betygsskala: UG. NivÃ¥: A (Avancerad nivÃ¥).
HuvudomrÃ¥de: Teknik, fÃ¶rdjupningsnivÃ¥: A2E. Obligatorisk fÃ¶r: MFST2.
Institution: Inst fÃ¶r bygg- och miljÃ¶teknologi (Brandteknik och riskhantering).
Examen: Examensarbetet kan ingÃ¥ i masterexamen i den mÃ¥n detta framgÃ¥r av
respektive utbildningsplan.

Examinator
Prefekten utser en eller flera forskarutbildade lÃ¤rare eller professorer vid Lunds
universitet till examinator. Detta innebÃ¤r bland annat att examensarbetet skall
examineras vid Lunds universitet Ã¤ven vid utbytesstudier. Examinatorn beslutar om
betyg pÃ¥ examensarbetet.

FÃ¶rkunskapskrav

FÃ¶r student pÃ¥ mastersutbildning gÃ¤ller att examensarbetet fÃ¥r pÃ¥bÃ¶rjas dÃ¥●

studenten Ã¤r godkÃ¤nd pÃ¥ minst 60 hÃ¶gskolepoÃ¤ng som fÃ¥r ingÃ¥ i examen.

Dispens frÃ¥n ovan angivna krav kan endast lÃ¤mnas av utbildningsnÃ¤mnden och
endast om det finns synnerliga skÃ¤l. FÃ¶r att fÃ¥ pÃ¥bÃ¶rja examensarbetet krÃ¤vs
dessutom att studenten tillÃ¤gnat sig tillrÃ¤ckliga kunskaper inom examensarbetets
Ã¤mnesomrÃ¥de. Det ankommer pÃ¥ examinator att avgÃ¶ra om detta krav Ã¤r
uppfyllt innan arbetet pÃ¥bÃ¶rjas.

PrestationsbedÃ¶mning
Skriftlig och muntlig examination. Samtliga delar under InnehÃ¥ll skall vara godkÃ¤nda
fÃ¶r att examensarbetet skall vara godkÃ¤nt. Rapporten Ã¤r offentlig och fÃ¥r inte
sekretessbelÃ¤ggas till nÃ¥gon del. Examinator fÃ¥r inte beakta eventuell
underhandsinformation vid bedÃ¶mningen av rapporten.

Ã–vrigt
Innan examensarbetet pÃ¥bÃ¶rjas skall examinator godkÃ¤nna examensarbetsuppgiften
och utse handledare, som bistÃ¥r examensarbetaren med kontinuerlig handledning.
Handledningen skall bland annat syfta till att gÃ¶ra det mÃ¶jligt att slutfÃ¶ra
examensarbetet inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte gÃ¶ra
ansprÃ¥k pÃ¥ handledning under lÃ¤ngre tid Ã¤n 15 mÃ¥nader. Till handledare kan
utses den som examinator finner lÃ¤mplig. Handledare behÃ¶ver inte vara lÃ¤rare vid



LTH. Examinator skall inte bistÃ¥ med en huvudsaklig del av den praktiska
handledningen.
AnmÃ¤lan till examensarbete skall lÃ¤mnas till Utbildningsservice innan arbetet
pÃ¥bÃ¶rjas. Utbildningsservice kontrollerar att kraven fÃ¶r att pÃ¥bÃ¶rja arbetet Ã¤r
uppfyllda.
Institutionen skall arkivera rapporten.

Syfte
Syftet med examensarbetet Ã¤r att studenten skall utveckla och visa sÃ¥dan kunskap och
fÃ¶rmÃ¥ga som krÃ¤vs fÃ¶r att sjÃ¤lvstÃ¤ndigt arbeta som civilingenjÃ¶r.

Kunskap och fÃ¶rstÃ¥else
FÃ¶r godkÃ¤nt examensarbete skall studenten

visa fÃ¶rdjupad kunskap inom det valda teknikomrÃ¥det.●

FÃ¤rdighet och fÃ¶rmÃ¥ga
FÃ¶r godkÃ¤nt examensarbete skall studenten

visa fÃ¶rmÃ¥ga att med helhetssyn kritiskt, sjÃ¤lvstÃ¤ndigt och kreativt identifiera,●

formulera och hantera komplexa frÃ¥gestÃ¤llningar,
visa fÃ¶rmÃ¥ga att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och dÃ¤rigenom bidra till●

kunskapsutvecklingen,
visa fÃ¶rmÃ¥ga att planera och med vetenskapliga och ingenjÃ¶rsmÃ¤ssiga metoder●

genomfÃ¶ra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
visa fÃ¶rmÃ¥ga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap fÃ¶rvÃ¤rvad i centrala●

och kvalificerade kurser inom programmet,
visa fÃ¶rmÃ¥ga att, pÃ¥ sÃ¥vÃ¤l nationell som internationell nivÃ¥, muntligt och●

skriftligt klart redogÃ¶ra fÃ¶r och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund fÃ¶r dessa och
sjÃ¤lvstÃ¤ndigt identifiera relevanta informationskÃ¤llor, utfÃ¶ra●

informationssÃ¶kningar, vÃ¤rdera informationens relevans samt anvÃ¤nda sig av
korrekt referenshantering.

VÃ¤rderingsfÃ¶rmÃ¥ga och fÃ¶rhÃ¥llningssÃ¤tt
FÃ¶r godkÃ¤nt examensarbete skall studenten

visa fÃ¶rmÃ¥ga att bedÃ¶ma eget och andras examensarbeten med hÃ¤nsyn till●

relevanta vetenskapliga, samhÃ¤lleliga och etiska aspekter.

InnehÃ¥ll
I examensarbetet ingÃ¥r

En skriftlig rapport pÃ¥ svenska eller engelska med en sammanfattning pÃ¥ svenska●

(gÃ¤ller endast svensksprÃ¥kiga studenter) och engelska.
En separat sammanfattning pÃ¥ normalt 2-4 sidor, som kan vara populÃ¤rvetenskaplig●

eller ha formen av en vetenskaplig artikel.
En presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH.●

Muntlig opposition vid ett seminarium dÃ¤r ett annat examensarbete presenteras.●

Examensarbetet Ã¤r ett sjÃ¤lvstÃ¤ndigt arbete. Det skall genomfÃ¶ras enskilt eller i
grupp om tvÃ¥ personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgÃ¥ vad var och en
bidragit med.



Rapporten skall vara tillgÃ¤nglig i en version som medger granskning minst tvÃ¥ veckor
innan seminariet. Institutionen ansvarar fÃ¶r framstÃ¤llningen av erforderligt antal
exemplar av rapporten. Seminariet fÃ¥r fÃ¶rlÃ¤ggas utanfÃ¶r terminstid om student,
handledare och examinator Ã¤r Ã¶verens om detta. Det Ã¤r Ã¶nskvÃ¤rt men inget krav
att rapporten granskas av annan examensarbetare vid seminariet. Samma rapport kan
granskas av flera examensarbetare.

Litteratur
Kurslitteratur och de Ã¶vriga lÃ¤romedel som skall anvÃ¤ndas faststÃ¤lls av handledaren
med hÃ¤nsyn till examensarbetsuppgiftens karaktÃ¤r.


