
 
 

Avtal angående examensarbete 
Detta avtal har träffats mellan uppdragsgivaren 
………………………………………………………………………………………. 

och CSC, Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH angående exjobb för 

……………………………………………………………………………………….. 
Starttidpunkt för exjobbet:………………………….. 

Examensarbetet utgör en del av utbildningen vid KTH (i förekommande fall SU) och 
motsvarar 20 veckors heltidsarbete inklusive inläsning och rapportskrivning. CSC 
examinerar examensarbetet vari ingår att kontrollera att det har tillräckligt hög akademisk 
kvalitet. CSC ställer således krav på: examensarbetesuppgiften, planeringen och genom- 
förandet av uppgiften och den muntliga och skriftliga redovisningen av arbetet. Arbetet ska 
vara av utredande/analyserande karaktär och endast en mindre del får utgöras av rutinarbete 
(t.ex. programkodning). I exjobbet ingår vissa obligatoriska  moment vid CSC. 
Exjobbet ska resultera i en akademisk rapport som är en offentlig handling och normalt 
publiceras på CSCs webbsidor. 

Arbetet ska inledas med en planerings- och instuderingsfas. Exjobbaren ska då sätta sig in i 
området genom att läsa litteratur –  i huvudsak vetenskaplig litteratur och läroböcker. 
Inläsningen beräknas ta ca 4 veckor men kan ta längre eller kortare tid beroende på området 
(2–6 veckor är normalt). Exjobbaren ska också planera sitt arbete och göra en noggrann 
specifikation med tidsplan. Denna noggranna specifikation med tidsplan ska godkännas av 
CSC och uppdragsgivaren inom en månad från det att exjobbet påbörjats (undantag från 
tidsgränsen medges vid speciella omständigheter). Om parterna inte kan enas om den 
noggranna specifikationen, bryts detta avtal. 
Exjobbaren ansvarar för att följa den noggranna specifikationen och tidsplanen – eventuella 
ändringar ska göras i samförstånd mellan de tre parterna. 
Uppdragsgivaren ansvarar för att ge exjobbaren tillräcklig praktisk hjälp och stöd. CSC 
ansvarar för att ge exjobbaren akademisk handledning. 

Uppdragsgivaren ansvarar för att förse exjobbaren med en arbetsplats och den utrustning 
exjobbaren behöver. 

Uppdragsgivaren åtar sig att inte, annat än i mycket liten utsträckning, lägga på exjobbaren 
arbetsuppgifter som inte ingår i exjobbet innan exjobbaren ägnat 20 veckor åt exjobbet. 

Närmare information om CSCs rutiner för exjobb finns på 
https://www.kth.se/social/group/examensarbete-vid-cs/ 
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Uppdragsgivare Exjobbare CSC 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav uppdragsgivare, exjobbare och CSC tagit var 
sitt. 


