Samverkansinslag i utbildning och lärprocesser
Externa
examensarbeten
Med externa
examensarbeten menas
arbeten som sker i
samverkan med extern part
utanför akademin där
resursperson från den
externa parten ska finnas
tillgänglig.
Studenten får ett reellt
problem att använda som
underlag i sin uppsats. En
extern part som beställare
kan öka motivationen för
studenten att slutföra
examensarbetet.

Progression
termin 5-6

Studentdelaktighet
(i planering)

Examination

Nationella mål
för
kandidatexamen

Generiska
färdigheter

Studenterna kan med fördel
involveras i arbetet med att
söka uppdragsgivare. Syftet
med att involvera studenterna
tidigt i arbetet innebär att de
får möjlighet att ytterligare
träna på informationssökning
och kommunikation.

I det fall det finns en
uttalad önskan från
programmet att
arbetet utförs i
samarbete med extern
part bör det framgå av
kursmålen.

Färdighet och förmåga
Visa förmåga att muntligt
och skriftligt redogöra för
och diskutera information,
problem och lösningar i
dialog med olika grupper.

•
•
•
•

Det är studentens ansvar att
hålla kontakt med extern part
under arbetets gång, samt att
informera om universitetets
förväntningar på externt
examensarbete.

Exempel på förväntat
studieresultat:
”Efter genomgången
kurs ska studenten
kunna samarbeta med
extern partner samt
andra externa
yrkesgrupper.”

Visa sådan färdighet som
fordras för att självständigt
arbeta inom det område
som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och
förhållningssätt.
Visa insikt om kunskapens
roll i samhället och om
människors ansvar för hur
den används.

•
•
•
•

Kritiskt tänkande
Analytisk förmåga
Problemlösning
Skriftlig
kommunikation
Muntlig
kommunikation
Tidsplanering
Självständigt arbete
Informationssökning

Beroenden och
förutsättningar
Det är alltid lärosätet
som avgör om uppdraget
är förenligt med kursens
mål.
Leveranskrav och
avgränsningar behöver
tydliggöras både för
studenten och den
externa parten.
Mål och förväntningar
bör tydligt utformas för
att undvika konflikt där
emellan. Den externa
parten förväntar sig ofta
en rapport med fokus på
slutsatser som
exkluderar teori och
metod. Studenten kan i
dessa fall leverera en
anpassad produkt till den
externa parten.
Läs mer:
Handläggningsordning
för examensarbete vid
Umeå universitet
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