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Reviderad november 2015 
 
 

Instruktioner för individuella kurser i 
 

Bibliografiskt projekt 5 hp och 10 hp 
 
Denna information är tillämplig för studenter på  
 

• Masterprogrammet i molekylär bioteknik (1MB801/802) 
 

• Masterprogrammet i bioinformatik (1MB782/783) 
 

• Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (1MB785/786) 
 

 
 
I följande instruktioner görs hänvisningar till ”websidan” vilken återfinns här: 
http://ibg.uu.se/utbildning/kurser-program/individuella-kurser/ 
Klicka sedan på den kurs du söker för att hitta relevant information. 
 
Koordinatorer för kursen är Fredrik Sundström (E-post fredrik.sundstrom@ibg.uu.se, tel 018-471 
41 13) och Margareta Krabbe (E-post margareta.krabbe@ibg.uu.se, tel 018-471 48 36). Vänligen 
kontakta Fredrik i första hand om möjligt. 
 
 
Börja så här 
 
• Innan du kan ansöka till kursen måste du uppfylla behörighetskraven. För masterprogram 

gäller en kandidatexamen samt godkänd kurs 1MB800 (Molekylär bioteknik) eller 1MB700 
(Bioinformatik). För civilingenjörer är kraven högskolestudier omfattande 60 hp godkända 
kurser inom civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik/bioinformatik.  
 

• Läs kursplanen och den allmänna informationen på websidan för din kurs 
 

• Märk väl att kursanmälan och registrering hos koordinatorn måste vara klara innan du får 
börja.  
 

• Det går inte att registrera en uppsats som ett bibliografiskt projekt i efterhand. 
 
 
 
 

http://ibg.uu.se/utbildning/kurser-program/individuella-kurser/
mailto:fredrik.sundstrom@ibg.uu.se
mailto:margareta.krabbe@ibg.uu.se
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Ansökan 
 
• Kursen kan genomföras vid valfri tidpunkt på året. Kursen söks på särskild blankett som finns 

att hämta på websidan, eller hos koordinatorn. Registerutdrag som stödjer din behörighet ska 
bifogas ansökan.  

 
• Du väljer ett delområde av biologin/biotekniken/bioinformatiken i samråd med koordinator. 

 
• Då komplett och korrekt ifylld ansökan inkommit antas du till kursen (givetvis under 

förutsättning att du är behörig). Koordinatorn registrerar dig på kursen och du kan påbörja ditt 
bibliografiska projekt. OBS! Ansökningar behandlas inte sommartid (från mitten av juni till 
början av augusti). 

 
 
 
Den skriftliga uppsatsen/rapporten 
 
• Kursen syftar till att ge dig träning i att söka, sammanställa och skriftligt presentera 

vetenskaplig information inom ett vetenskapligt område. 
 

• Rapporten ska vara skriven som ett kort kapitel i en lärobok eller en översiktsartikel 
(”minireview”) i biologi/bioteknik/bioinformatik. Se artiklar från Trends in 
Biotechnology http://www.sciencedirect.com/science/journal/01677799/33/11 för 
exempel på hur du kan skriva även om du inte förväntas ha samma omfattning och djup i 
din rapport. 

 
• Din färdiga rapport skall ha titelsida (laddas ner från hemsidan) och en löpande text med 

Times 12pt med enkelt radavstånd. Exklusive titelsida, innehållsförteckning och referenslista 
så rekommenderas omfattningen på din rapport i grova drag vara: 

 
o 5 hp: 4-8 sidor 
o 10 hp: 6-12 sidor 

 
 
• Tips och goda allmängiltiga instruktioner finns i IBGs skrifter ”Att presentera vetenskap” 

http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/331/331418_3presentera-vetenskap-sv.pdf 
 
• Språket ska vara engelska eller svenska. Tänk på att språket är ditt verktyg vid framställande 

av rapporten. Var noga med disposition, formuleringar, grammatik och stavning. Be någon 
vän läsa och återkoppla på¨din text innan du skickar in den till koordinator.  

 
• En speciell handledare är inget formellt krav under kursen. Koordinator hjälper dock gärna 

till om du fastnar på vägen och ger dig handledning under skrivandet om du känner att du 
behöver det. OBS! Du måste då själv ta kontakt med koordinatorn. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01677799/33/11
http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/331/331418_3presentera-vetenskap-sv.pdf
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• Var noga med referenser, bilder och tabeller. Ge alla figurer en figurtext med figurnummer, 
en titel och förklarande text. Märk även att man uttryckligen bör hänvisa till varje bild och 
tabell i själva texten. Läs gärna anvisningarna i ”Att presentera vetenskap”. Använd ett 
konsekvent sätt att ange referenser i texten och i hur de anges i referenslistan! 

 
• Använd gärna illustrativa bilder, diagram, etc. De kan både förklara saker på ett enkelt sätt 

och lätta upp intrycket och på så vis underlätta läsning och förståelsen av rapporten. Ange 
källan till varje bild och tabell som du inte har skapat själv. Man får gärna citera men absolut 
inte plagiera. Obs att kraven för andra typer av rapporter (som är tänkta att publiceras på 
webben eller på annat sätt) är ännu högre. Då krävs ofta både ett medgivande från copyright 
innehavaren och att bilderna modifieras på något sätt, förutom att man förstås anger källan. 

 
• Källor på elektroniska media ska anges med typ av media, adress och datum när 

informationen hämtades. Utöver detta, se till att de passar in i det generella sättet att ange 
referenser i referenslistan så väl som möjligt (se ”Att presentera vetenskap”). 
 

• När uppsatsen känns färdig, skicka ett exemplar till Urkund för analys. Din uppsats sänds 
som ett attachment, helst i pdf format (men Word fungerar också i princip) till en speciell e-
postadress som du får av koordinator. Läs mer om Urkund här: www.urkund.se/. Kort 
beskrivet granskas ditt dokument mot Urkunds omfattande textdatabas för att kontrollera att 
du inte använt tidigare publicerad text (plagiat). 

 
• Koordinator läser rapporten och ger synpunkter till förbättringar. Du reviderar från dessa 

kommentarer och skickar den reviderade versionen direkt till koordinator (inte via urkund). 
Vid behov genomförs denna granskning mer än en gång. 

 
 
 
Källor 
 
• Alla källor är tillåtna men vetenskapliga artiklar och böcker ska utgöra grundstommen av 

referensmaterialet. Om du citerar kunskap som genererats genom vetenskaplig forskning skall 
du också citera den studie där kunskapen tagits fram. Därför fungerar oftast inte Wikipedia 
eller Scientific American och liknande som källa eftersom dessa återger forskningsresultat 
snarare än genererar dem. Däremot kan åsikter och intressanta vinklingar citeras friare från 
källor som inte granskas av andra forskare (s.k. peer-review), men då måste det klart framgå 
att citeringen inte är från en vetenskaplig publikation. 

 
• Intervjuer med forskare kan vara väldigt givande. För att direkt citera resultat och data från 

denna typ av källa måste du dock ha uttalat samtycke av forskaren – glöm inte att fråga! 
 
 
Studiemedel 
 
• För att kunna få ut dina studiemedel måste du vara registrerad på kursen.  

 
• Du kan i princip läsa kursen när som helst under året. Sök studiemedel i mycket god tid. 
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• Ta en kopia av din ansökan till CSN. Den kan vara bra att ha om det blir problem med 

behandling av din ansökan.  
 

• Kursen har ingen specifikt slutdatum utan du blir godkänd så snart du uppfyllt kursens alla 
krav. 

 
 
 
Rapportering 
 
• När koordinatorn godkänt rapporten kommer hen att rapportera detta till Uppdok.  
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