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IPS Bästa Examensarbete inom processäkerhet
Inbjudan till nominering av pristagare!
IPS, Intressentföreningen för Processäkerhet, är en ideell förening vars syfte är att bland annat
främja utbildning, kompetensutveckling och forskning inom processäkerhetsområdet. Svensk
processindustri, konsulter, myndigheter och högskolor tillhör medlemmarna. Som en del i vårt
arbete vill vi varje år belöna ett examensarbete inom processäkerhetsområdet.

Vem kan nominera kandidater till priset?



Examinator, handledare eller lärare vid Sveriges högskolor och universitet
Ledamöter av IPS programkommitté och IPS styrelse

Vad kvalificerar som examensarbete?


Självständigt utfört arbete inom ramen för en svensk högskoleutbildning
omfattande minst 20 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara genomfört i
Sverige vid en svensk högskola.

Vad ska examensarbetet handla om?




Processäkerhet i bred mening – en god uppfattning om intressanta
ämnesområden kan man få genom att titta på de publikationer som IPS gett ut
(www.ips.se – välj publikationer)
Examensarbetets ämne skall vara relevant för IPS medlemmar
Vid osäkerhet – kontakta IPS innan ni avstår från att nominera!

Vem beslutar om pristagare och när ska nominering ske?
IPS programkommitté föreslår pristagare och IPS styrelse beslutar. Pristagare utses varje höst
bland de nomineringar som inkommit mellan 1 oktober föregående år och 30 september
innevarande år, och som avser arbeten som examinerats under hela föregående eller
innevarande år. Ett och samma examensarbete kan bara nomineras en gång. IPS kan avstå
från att utse pristagare om nominerade arbeten inte anses uppfylla kriterierna tillräckligt väl.
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Urvalskriterier
Pristagaren väljs ut efter nedanstående 5 kriterier, där den som sammantaget bäst uppfyller
dem vinner. Examensarbeten som inte uppfyller kraven på relevans och tillämpbarhet kan
dock inte få priset, oavsett kvalitet enligt övriga kriterier.

Relevans:
Ämnesområdet är relevant för flera av IPS medlemmar och ligger inom IPS
intresseområde.

Tillämpbarhet:
Examensarbetet och dess resultat skall kunna användas eller tillämpas av IPS
medlemmar och upplevas ha ett värde för processindustrin. Vikt läggs också vid
en logisk och lättläst framställning som inbjuder till tillämpning av resultaten i
en industriell miljö.

Metodik:
Examensarbetet skall kännetecknas av en hög kvalitet ur vetenskaplig synpunkt
med en tydlig problembeskrivning och en logiskt genomförd analys med
tillräckligt djup. Metoder skall vara anpassade till syftet med arbetet.

Saklighet:
Slutsatser och resultat skall vara sakligt motiverade utifrån den analys och de
fakta som framläggs i examensarbetet.

Originalitet och nytänkande:
Särskild värde läggs vid arbeten som innebär nytänkande, löser ett känt problem
på ett bättre sätt, uppmärksammar dolda risker eller beskriver ny teknik (nya
metoder) av stort värde för IPS medlemmar.

Vad består priset av?
Det prisbelönta examensarbetet publiceras på IPS hemsida. Pristagaren får möjlighet att
presentera examensarbetet vid något av IPS seminarier. Dessutom erhåller pristagaren 5 000
kr.

Hur nominerar jag en kandidat?
Skicka nomineringen till mats@ips.se. Bifoga examensarbetet i sin helhet (eller en länk till
det), tillsammans med motivering till varför du har valt att nominera det samt en kort
beskrivning av din egen roll i sammanhanget.
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