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TIDSPLAN FÖR UPPSATSKURSEN (SOPA63): Höstterminen 2018 

10 september 12.15 -13.00 Information om uppsatskursen Helsingborg (Mikael Sandgren) E230 
20 september 08.15–09.00 Information om uppsatskursen Lund (Em Andersson) Edebalksalen 

8 oktober Tillträde till Luvitsajten. 
17 oktober 09.00 är deadline för inlämning av uppsatsidéformulär. Hämtas i Luvit (Uppsatsidé interaktiv) och laddas upp i Luvit (i mappen Uppsatsidé) 
25 oktober Fördelning av handledare meddelas via LUVIT och e-post. Studenten kontaktar handledaren före kursstart för tidsbokning. 
5 november 10.15–12.00 Introduktion till uppsatskursen i Lund (Kristina Göransson) Edens Hörsal 
6 november 13.15–15.00 Introduktion till uppsatskursen i Helsingborg (Kristina Göransson) E210 
22 november 09.15–11.00 Teorier i uppsatsarbetet Lund (Mats Hilte) Edebalksalen 
22 november 13.15–15.00 Teorier i uppsatsarbetet Helsingborg (Mats Hilte) C548 
26 november 13.15–16.00 SPSS Workshop Lund: Obs endast studenter som använder SPSS i uppsatsen (Anna Tegunimataka) Sal 38 (Sh) 
27 november 13.15–16.00 SPSS Workshop HBG: Obs endast studenter som använder SPSS i uppsatsen (Anna Tegunimataka) C310 
17 december 11.15–12.00 Om opposition vid uppsatsseminarierna i Lund (Em Andersson) Edebalksalen 
17 december 11.15–12.00 Om opposition vid uppsatsseminarierna i Helsingborg (Mikael Sandgren) C548 
18 december 09.00 Anmälan till uppsatsseminarium (görs av studenten i Luvit efter diskussion med handledaren om 

uppsatsen förväntas bli klar) 
 

9 januari 
 

09.00 Senast kl. 09:00 – lämna in din uppsats på kurssajten i LUVIT (på samma sätt som du gör med en inlämningsuppgift) samt fil 
skickas till Urkund. 

11 januari  Seminarieschema och uppsatser läggs ut i mappar på Luvit.  

17-18 januari Heldagar Uppsatsseminarier i Lund och Helsingborg (tider och lokaler enligt separat seminarieschema) 
25 januari 24.00 Deadline för reviderad slutversion i LUP.  

 
  Uppsamlingsseminarium 
20 februari 09.00 Anmälan till uppsamlingsseminarium (görs av studenten i Luvit efter diskussion med handledaren!) 
27 februari 09.00 Senast kl. 09:00 – lämna in din uppsats på kurssajten i LUVIT samt fil skickas till Urkund.  
28 februari  Seminarieschema och uppsatser läggs ut i mappar på Luvit.  
7 mars Heldag Uppsamlingsseminarier i Lund och Helsingborg (tider och lokaler enligt seminarieschema) 
14 mars 24.00 Deadline för reviderad slutversion i LUP. 
Observera att även anmälan till uppsamlingsseminarium görs av studenten själv efter diskussion med handledaren! Instruktioner för anmälan läggs ut på hemsidan och Luvit. 
Adressen till Urkund för studenter i Helsingborg är: carina.olsson.lu@analys.urkund.se  
Adressen till Urkund för studenter i Lund är: annmarie.kellner.lu@analys.urkund.se 

https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?REF=Dt4QnZ_YHbek7BJ3xFMPuaM4smyypVjNAsJnDBafZzYA9b9BUg7WCAFtYWlsdG86YW5ubWFyaWUua2VsbG5lci5sdUBhbmFseXMudXJrdW5kLnNl

