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Examensceremoni Teknisk fysik 

Syfte och bakgrund 
Gamla studenter har tidigare uttryckt en vilja av ett tydligare avslut 

från sina studier. Efter en enkätstudie som gjordes visade det sig att 

detta var något som många gamla studenter, alumner, saknat och 

något som många nuvarande studenter önskade skulle finnas för 

dem. 

En examensceremoni stärker samhörighetskänslan på programmet 

vilket gör att studenter och alumner kan identifiera sig mer med 

Teknisk fysik i Umeå. Om alumnerna känner en fortsatt samhörighet 

med Teknisk fysik i Umeå även ute i arbetslivet gör det att 

programmets alumnarbete blir smidigare. 

Avsaknaden av ett tydligt slut var stor och därför har vi gjort ett 

förslag på en examensceremoni för studenter på Teknisk fysik 

arrangerat av Teknisk fysik. 

Årlig ceremoni 
Nedan följer förslaget om hur en årlig ceremoni skulle se ut i Teknisk 

fysiks regi och vad den skulle kosta. Vårt förslag är att det är gratis 

för alla att delta på ceremonin. 

Inbjudna och inbjudningar 

Då det varierar väldigt mycket under året när Tekniska fysiker tar ut 

sin examen bör det inte vara ett krav att man tagit ut sin examen 

innan man får delta på en examensceremoni. Vi tycker att det är 

lämpligt att delta när ungefär ett år före och efter man tagit eller ser 

ut att ta ut sin examen. Information och inbjudan skickas lämpligast 

ut via mail till studenter på de senare årskurserna. 

Övriga studenter på programmet bör även de ha en möjlighet att gå. 

Även här är lämpligast att inbjudan skickas ut via mail till hela 

programmet och de som är intresserade av att gå får anmäla sig. 

Då studenterna som har eller ska ta ut sin examen anmäler sig till 

ceremonin är det lämpligt om de uppskattar hur många anhöriga de 

vill ta med sig. 

Inbjudningar bör även skickas till Institutionen för fysik, Umeå 

Tekniska högskolas ordförande, rektor, dekan och Umeå universitets 

natur- och teknologkår. Ett pressmeddelande bör även skickas ut. 
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Anmälan 

De som ska få diplom anmäler sig innan ett visst datum och 

uppskattar samtidigt hur många anhöriga som kommer. 

Studenter på programmet får göra intresseanmälan för att man ska 

kunna uppskatta antalet som kommer. 

Anmälan är inte nödvändigt för deltagare som inte ska motta diplom 

utan en hjälp för uppskattning av antal deltagare. 

Tidpunkt och plats 

Denna ceremoni planeras med fördel samma dag som utsparken. 

Utsparken är en middag för studenter under sitt sista år vilket gör att 

examensceremonin under dagen inte behöver bjuda på mat utan 

lättare tilltugg. I förstudien kom det fram att man gärna såg att 

examensceremonin var gratis för att så många anhöriga så möjligt 

skulle kunna ha möjlighet att gå. 

Utsparken är kvällstid en lördag under den senare delen av våren. 

Vårt förslag är att förlägga ceremonin strax efter lunchtid samma 

dag. 

I förstudien kom det även fram att studenterna önskade en plats som 

kändes högtidlig. För detta har vi tittat på olika alternativ beroende 

på antal deltagare. Vårt första alternativ är att man håller till på 

Universitetsklubben vid Aula Nordica som är en mycket trevlig och 

intim lokal som även är utrustad med kök. Universitetsklubben tar 

maximalt 50 personer vilket gör att den kan bli för liten om många 

studenter och anhöriga vill närvara. Skulle arrangemanget intressera 

fler än 50 stycken har vi två andra alternativ, Brasrummet strax 

utanför Aula Nordica samt Ljusgården i MIT-huset. Dessa är två 

öppna och trevliga lokaler som har möjlighet att ta emot större 

mängder människor och inbjuder till mingel. 

Ceremonin 

Då nuvarande och gamla studenter ansåg att två timmar var en 

lagom längd för en examensceremoni har vi utgått ifrån detta. 

Schemat för dagen är  

 Alumn håller tal 

 Avgående student håller tal 

 Diplomutdelning 

 Diplomutdelare håller tal 

 Mingel med tilltugg 
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Konferencier och talare 

Vårt förslag är att en frivillig student från högre årskurs, som själv 

inte ska motta diplom, är konferencier. 

För att få olika syn på studier, examen och arbete tänkte vi oss tre 

talare som talar i ungefär 15 minuter var. En avgående student, en 

alumn samt diplomutdelaren. Alla talare får blommor. 

Diplomutdelare och diplom 

Vi ser gärna att man siktar högt på diplomutdelaren för att få en så 

högtidlig känsla som möjligt, till exempel rektor eller dekanus. 

Första året ceremonin arrangeras måste ett diplom tas fram. Det bör 

stå att det endast är giltigt tillsammans med examensintyg. 

Mat och underhållning 

Vi bjuder på kaffe, te, saft eller läsk samt tårta till alla närvarande. 

Någon slags musikunderhållning innan och under ceremonin samt 

under minglet efter ceremonin. 

Kostnadskalkyl 
Totalt blir kostnaden 4400-5240kr beroende på lokal. Beräknat på 

20 avgångsstudenter och 30 andra närvarande. 

Lokalhyra 

Universitetsklubben – 840kr för fyra timmar. 

Ljusgården i MIT-huset – gratis 

Brasrummet – 840kr för fyra timmar. 

Diplom 

Kostnad cirka 20kr per diplom och cirka 20 studenter ger en kostnad 

på 400kr. 

Blommor 

Buketter till talare, cirka 333kr per bukett och tre talare ger en 

kostnad på 1000kr. 

Underhållning 

Musiker 1000kr samt instrumenthyra 1000kr. Ljudsystem finns på 

universitetsklubben och lånas annars av husservice. 

Mat och dryck 

Tårta och dryck 20kr per person och 50 personer ger en kostnad på 

1000kr. 
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Ansvar 
Det övergripande ansvaret ligger hos Teknisk fysisks 

programansvariga och det operativa ansvaret ligger hos Teknisk 

fysisk amanuenser. 


