
A52ARX Examensarbete inom 
arkitektur, avancerad nivå 30,0 
hp
Degree Project in Architecture, Second Cycle

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för A52ARX gäller från och med HT07

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Arkitektur

Särskild behörighet
Examensarbetet avslutar utbildningen och förutsätter 90hp års fullständiga arkitekturstudi-
er på den avancerade nivån.
Studenter som avser att avlägga den äldre 270 hp arkitektexamen kan påbörja examensar-
betet efter fyra års arkitekturstudier enligt fastställd utbildningsplan.
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Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Reglerna innebär ett förtydligande av de riktlinjer som tillämpats vid arkitektutbildningen 
sedan 1994/95, då systemet med jurybedömning infördes. Syftet är att etablera klara och 
enhetliga principer för formaliteterna kring examensarbetena, och att i större utsträckning 
göra examensarbetena till ett kollektivt ansvar för arkitektut-bildningen som helhet. Exam-
ensarbetet inrättades av styrelsen för arkitektutbildning 2007-09-10.

Utöver av rektor fastställda mål gäller följande: 

Examensarbete inom ämnet Arkitektur är en fritt vald, självdefinierad och självprogram-
merad uppgift som skall behandla arkitektoniska problemställningar och kunna diskuteras 
i arkitektoniska termer. Examensarbetet skall visa att studenten tillägnat sig förmågan att 
självständigt bedriva ämnesutveckling inom arkitekturområdet._I uppgiften för examensar-
betet ingår att den skall lösas inom en viss fastställd tid. Examensarbetet skall därför, för att 
kunna godkännas, normalt genomföras på heltid och vara slutfört inom en termin. Om inte 
någon annan tidplan har fastställts innan arbetet påbörjas skall arbetet därför lämnas in 20 
veckor efter starten och bedömas vid närmast påföljande examenstillfälle.
Om arbetet pga sjukdom eller annan oförutsedd omständighet inte kan fullföljas inom 
den angivna tidsramen har den grundutbildningsansvarige eller särskilt inrättat organ 
(studierådet) rätt att bevilja förlängning motsvarande sjukskrivningstiden, etc.
 

Kursinnehåll
Innan examensarbetet påbörjas skall examinanden redovisa sina tidigare genomförda pro-
jekt (bedömning av examensportfölj). Denna portföljbedömning görs av studierådet efter 
fyra års studier, dvs före årskurs fem om examinanden avser att avlägga 300hp examen*.

I samband med portföljbedömningen kan studierådet föreskriva att examensuppgiften skall 
innehålla vissa moment eller vara utformad på visst sätt. Uppgiften fastställs därefter i 
samråd mellan examinanden och huvudhandledaren.

(*Studenter som har påbörjat studierna före 2007-07-01 har under en övergångsperiod rätt 
att avlägga den äldre 270 hp arkitektexamen.)

Kursupplägg
Närmare anvisningar om arbetets påbörjande, genomförande, seminarier och avslutning 
finns i studiehandboken (på arkitekturskolans webbsida)

Ett examensarbete kan – efter särskilt beslut före starten – genomföras enligt delvis andra 
regler än ovan angivna. Det kan exempelvis gälla oexaminerade yrkesverksamma arkitek-
ter som efter en längre tids arbete återvänder för att slutföra sin utbildning. Ett sådant 
examensarbete kan innehålla flera moment, tex analyser av tidigare genomförda uppdrag. 
Examensseminariet kan i dessa fall genomföras på annat sätt, tex som en öppen föreläsning. 
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Kurslitteratur
Bestäms för varje enskilt arbete.

Examination
 • HALV - Delredovisning, 15,0 hp, betygsskala: G, D, U 
 • JURY - Examinationsseminarium med jury, 15,0 hp, betygsskala: G, D, U 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
Arbetet skall, före den slutliga bedömningen, redovisas vid ett slutseminarium, normalt c:a 
tre veckor före examinationstillfället. Om arbetet vid det seminariet bedöms inte kunna bli 
godkänt inom den återstående tiden kan det underkännas utan att först ha lagts fram för 
jurybedömning. Slutligt beslut om ett sådant underkännande skall fattas av grundutbild-
ningsansvarig.
Vid det slutliga examinationstillfället skall arbetet normalt bedömas av den speciellt utsed-
da examensjuryn, vars rekommendationer utgör utgångspunkt för examinators beslut. 
Bedömningen görs enligt bilagda matris. Juryns bedömning utmynnar i ett förslag till sam-
manfattande betyg. Prodekanus är själv examinator eller utser annan examinator.
Om arbetet inte godkänns kan det normalt inte kompletteras i efterhand.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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