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1 Inledning/översikt
ITN:s interna elektroniska system för administration och publicering av examensarbeten (Xsys) hittar du på https://x-sys.itn.liu.se
Här kan du:
1. Söka pågående eller avslutade examensarbeten
2. Söka förslag på examensarbeten som utannonseras direkt av examinatorer på ITN
3. Se vilka företag/ organisationer där examensarbeten utförs/ utförts
4. Hitta aktuella framläggningar
5. Boka inbjudan till framläggning på examensarbete som ännu ej lagts fram
6. Söka examinator till ditt examensarbete
Till vänster finns en meny med de olika funktioner du kan använda. Till höger visas den
information som du tar fram. När du loggar in i systemet visas sökformuläret (nedan) för att
söka ett examensarbete, se kapitel 2:1, ”Sök examensarbete”, för mera information.

1.1 Menyn
Här följer en övergripande genomgång av de funktioner som du hittar i menyn. För att få mer
ingående information om hur de fungerar, kan du läsa mer i efterföljande kapitel som
behandlar varje funktion specifikt.

1.1.1 Sök examensarbete
I denna funktion kan du söka fram examensarbeten som har blivit godkända och publicerad
men även examensarbeten som ännu inte är slutförda. För att hitta ett examensarbete kan söka
på:
1. Titel
2. Nyckelord
3. Sammanfattning
4. Program där examensarbetet är utfört
5. Antal poäng
6. Examinator
7. Organisation /företag etc. där examensarbetet utförts
När du hittar ett examensarbete som är publicerat får du möjlighet att tanka hem rapporten
som en PDF- fil. Om examensarbetet pågår får du möjlighet att anmäla ditt intresse att gå på
framläggningen. När tid och plats för framläggning är bestämd får du ett e-post utskickat med
inbjudan.
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1.1.2 Förslag på examensarbeten
När en examinator antingen får in ett förslag på examensarbete från en organisation/företag
eller söker examensarbetare till egna projekt kan han/hon annonsera ut det här. När du hittat
något som verkar intressant tar du ta kontakt med examinatorn för vidare information.

1.1.3 Framläggningar
Alla aktuella framläggningar på ITN visas här. Normalt bestäms tid och plats ungefär två
veckor innan själva framläggningen äger rum.

1.1.4 Sök examinator
För att underlätta för dig att hitta en lämplig examinator till examensarbetet, kan du söka
examinator här. Varje examinator kan registrera sina uppgifter i systemet och blir då sökbar.
Du kan även hitta lämplig examinator genom att söka examensarbeten inom ditt
intresseområde och se vilka personer som varit examinator för dessa.

2 Examensarbete
2.1 Sök examensarbete
För att hitta ett examensarbete som är slutfört och publicerat eller som fortfarande pågår
använder du denna sökmotor. Sökformuläret visas här under. Du kan söka på:
1. Titel
2. Nycklord för rapporten
3. Sammanfattning av rapporten
4. Program inom vilket rapporten är utförd
5. Antal poäng
6. Examinator
7. Organisation /företag etc. där arbetet utförts

Om sökningen ger en träff vissas sökresultatet (se nedan). Du ser den engelska titeln, inom
vilket program samt i vilken organisation/ på vilket företag etc. arbetet utförts. Om du hittar
något examensarbete som verkar intressant klickar du på ”Titta på”
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2.2 Publicerat examensarbete
Om examensarbetet är slutfört och publicerat får du upp följande vy, se nedan. Här visas hela
sammanfattningen för examensarbetet. Vill du tanka ner rapporten som PDF- fil klickar du på
”PDF” längst ned i högra hörnet. Filen kommer då att öppnas i ett nytt fönster.

2.3 Pågående examensarbete
Om examensarbetet är påbörjat kan du anmäla intresse för att gå på framläggningen. Fyll då
in namn och e-postadress (se nedan). När framläggning bokats kommer en inbjudan. Skulle
du vilja avboka intresseanmälan fyller du bara i samma e-postadress och klickar på ”Skicka”.
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3 Förslag på examensarbeten
När en examinator lagt ut ett förslag på ett examensarbete blir det sökbart för dig i den här
publika delen. Du kan söka på:
1. Den förslagna titeln
2. Syfte, dvs. beskrivning av vad som ska utföras.
3. Vilka programstudenter examensarbetet riktar sig mot
4. Antal poäng
5. Specifik examinator

Om det finns förslag på examensarbete som matchar din sökning kommer ett sökresultat att
visas. Här kan du se fullständig titel, inom vilket program det skall utföras samt vem som är
examinator. Är du intresserad av att läsa mer klickar du på ”Titta på”.

Nu kan du läsa mer om det annonserade förslaget på examensarbete. Om du tycker att
examensarbetet verkar intressant kan du gå vidare och se informationen som finns om aktuell
examinator. Här hittar du även examinators e-postadress.
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4 Framläggningar
En viktig del i systemet är att kunna se vilka framläggningar som är aktuella vid ITN. Alla
framläggningar listas i datumordning. Längst upp läser du namn och programtillhörighet.
Därefter följer titel på examensarbetet, tid och plats för framläggningen samt namn på
opponent och examinator.

5 Sök examinator
För att du lättare ska kunna hitta en lämplig examinator för ditt examensarbete tillåter
systemet dig att söka examinatorer. Du kan söka på namn och e-postadress, men mest
intressant är att söka på ämnesområden som de är verksamma inom. Det är examinatorn själv
som uppger de ämnesområden som gör honom/henne sökbar.

När systemet funnit en examinator som passar in på din sökning visas ett resultat, som det
som finns här under. Om examinatorn är intressant klickar du på ”Uppgifter”.

När du klickat på ”Uppgifter” kommer du att kunna läsa mer om aktuell examinator. Du kan
läsa den presentation som examinatorn lagt in om sig själv, samt den kompletta texten om
vilka ämnesområden som han/hon är verksam inom. Läs denna text noggrant då det kan vara
så att examinatorn inte kan ta flera examensarbetare. Namn och e-postadress anges för att du
lätt skall kunna ta kontakt med respektive examinator (se nedan).
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