Ex-jobb –hur går det till?
Vid Högskolan i Gävle sker samverkan mellan studenter och arbetslivet i många
former och i de allra flesta utbildningar.
Att låta studenter göra ex-jobb i verksamheten kan ge nya möjligheter, lösningar och
perspektiv. Studenten undersöker ett av er utpekat område och ni får tillgång till
kvalificerad och aktuell kompetens. Det är även ett bra sätt att marknadsföra er
verksamhet och träffa morgondagens medarbetare. För studenterna är det en
möjlighet att prova teorierna i verkligheten och se hur det fungerar i arbetslivet.

Vad är ett ex-jobb?
I en högskoleexamen ingår ett examens- eller uppsatsarbete, vanligen
mot slutet av utbildningen. Ofta görs examensarbetet med någon form av
utbyte med ett företag/organisationer inom privat eller offentlig sektor.
Arbetet kan ha olika omfattning beroende på när i utbildningen det
genomförs och omfattar 10 eller 20 veckors heltidsstudier, vilket
motsvarar 15 eller 30 akademiska poäng. De flesta studenter skriver sina
ex-jobb under vårterminen men det genomförs ex-jobb även under
hösten.
Hur formulerar jag ett förslag?
För att studenterna ska få reda på att du har ett förslag på ett ex-jobb är
det bra att i ett första läge skriva en kort beskrivning av uppdraget. Den
bör innehålla någon form av frågeställning eller problem som ni vill ha
undersökt.
Här är några rubriker som kan vara bra att ha med i beskrivningen av
uppdraget:
•

Uppdragsbeskrivning:
Här ger du en kort beskrivning av uppdraget. Vad är det du vill att
studenterna ska undersöka och varför? Vad vet ni om det i dag?
Förklara syftet bakom och önskat mål.

•

Företaget:
Förklara vad ni gör och inom vilken bransch ni är verksamma. En
kort historik om företaget kan också vara bra att ta med.

•

Kontaktuppgifter

Vill ni ha hjälp med detta kan ni kontakta Kontakttorget så hjälper vi er
vidare. Eller om ni har annan etablerad kontakt vid Högskolan för att
diskutera upplägget.

Vad kan det handla om?
Ex-jobb utförs inom många olika ämnesområden. Det kan till exempel
handla om att testa ny teknik, ta fram en prototyp eller göra en
marknadsundersökning. Eller så kan uppdraget gå ut på att göra en
kartläggning av en process, undersöka en företeelse eller analysera en
specifik situation.
Tankar om vad uppdraget ska innehålla behöver inte vara
färdigformulerade från början. Innehåll och utformning av ett ex-jobb sker
i samverkan mellan dig som uppdragsgivare, studenten och handledaren
på högskolan. När ni är överens om upplägg och innehåll, ska
handledaren på högskolan godkänna uppdraget så att arbetet får rätt
inriktning, omfattning och akademisk nivå.
Hur når jag studenterna?
En väg att nå ut till studenterna är via Kontakttorget som hjälper till med
att sprida informationen om uppdraget vidare till studenterna och berörda
lärare på Högskolan. Det går även att lägga ut uppdraget på Högskolans
hemsida under rubriken ”Annonsera lediga jobb och ex-jobb”. Du fyller i
ett formulär och Kontakttorget publicerar sedan din annons. En länk till
annonsen kan komma att läggas ut i vårt flöde på Facebook.
Vad förväntas av mig som uppdragsgivare?
Det är viktigt att du som uppdragsgivare, tillsammans med studenten, tar
er tid att forma uppdraget, svarar på frågor och ger studenten bra
förutsättningar för att utföra sitt ex-jobb.
Att redan från början diskutera förväntningar, både era och studentens,
är viktigt för att få ett så bra samarbete som möjligt. Ni bör också
gemensamt planera hur ofta ni ska träffas, stämma av och i vilken grad
studenten behöver vara på plats på arbetsplatsen. Om ni utser en
engagerad handledare på företaget ökar förutsättningarna, både för er
som uppdragsgivare och för studenten, att det blir ett bra resultat.
Ersättning?
Det är brukligt att uppdragsgivaren står för kostnader i samband med ev.
utskick, resor och liknande som krävs för att arbetet ska kunna
genomföras. Ibland kan studenten på eget initiativ ställa krav på att få
ersättning för arbetet. Inom vissa utbildningsområden är det mycket
vanligt medan det inte alls är brukligt inom andra. Alla ersättningar och
förmåner sker i så fall efter överenskommelse mellan er.

Resultat och presentation?
Ett examens-/uppsatsarbete är en del av utbildningen och kan jämföras
med ett avgörande prov som måste genomföras och godkännas. Därför
måste ex-jobbet presenteras för högskolan i en given formell form, oftast
i form av en skriftlig rapport som presenteras på ett seminarium.
Seminariet är öppet för alla som vill delta, ofta är det andra studenter på
utbildningen som medverkar på seminariet. Vid seminariet avgör en
examinator om arbetet ska godkännas, dvs. ges akademiska poäng.
Ibland godkänns inte arbetet och då måste studenten justera eller
komplettera arbetet.
Naturligtvis får du som uppdragsgivare ta del av den formella rapporten,
men en särskild presentation för företaget är ändå lämpligt att föreslå
studenten. Hur den presentationen ska göras är en sak mellan er - det
finns inga givna regler för det.
Sekretess?
Kommer vem som helst att kunna ta del av resultatet? Lärosätena har
begränsade möjligheter att sekretessbelägga examens- och
uppsatsarbeten pga. offentlighetsprincipen. Rapporten eller uppsatsen är
en offentlig handling och vem som helst som är intresserad kan läsa den.
Därför är det viktigt att studenten och uppdragsgivaren redan vid
planeringen av arbetet tänker på om det kan komma att innehålla
känsliga uppgifter som bör sekretessbeläggas. Dock måste man tänka
på att den rapport som lämnas till lärosätet ska gå att bedöma som ett
examensarbete. Normalt sett är detta inte ett problem.

