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Unilink erfaträff om exjobb
Välkommen till padlet. Här kan vi tillsammans dokumentera vad som sägs vid våra gruppsamtal. Det ger
möjlighet att kunna gå tillbaka till de goda idéer, tankar och samtal som förs i grupp. I gruppsamtal 1
diskuteras fråga 1.1 och 1.2 och i gruppsamtal 2 fråga 2.1 och 2.2. Dokumentera under respektive rubrik i
kommentarsfältet.
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1.1 Reflektioner utifrån presentationen av
ESAIM? Vad tar du med dig?

Utmaning att arbeta med exjobb i andra branscher än teknik.
― ANNAJANSSON1

Att arbeta med avtal och reglera arbetet ― ANNAJANSSON1
Att använda exjobb i annat syfte än själva exjobbet? Luleå: Exjobb
är ett bra sätt att stärka samverkan och vara relationsbyggare.
Lund: Använda exjobb till att verifiera affärscase, del i
affärsutvecklingsprocessem. Internt arbeta ihop inom
examensarbeten med kompletterande examensarbeten, ökar
internt samarbete. Mdu: samverkansplattform om elektrifiering
samlar examensarbeten och tvärvetenskapliga arbeten.

Få med intern personal på när teori ska möta pratik. ― ANONYMT
Skapa förståelse för vilka förväntningar man som extern part kan
ha på exjobbet ― ANONYMT
Förväntningar viktiga att reda ut innan från alla parter.

― ANNAJANSSON1

― ANONYMT

Handbok känns intressant och användbart! ― ANONYMT
Ett ömsesidigt samarbete, intressant att inte ha en fast termin.
Krockar delvis med den ofta hårt reglerade kursplanerna som
finns. Viktigt att ha en tydlighet i samarbetet och vilka
förväntningar som finns. Bra om man kan uttrycka hur
studentens kompetenser kan användas inom flera yrken och
dicepliner ― ANONYMT
Intressant att exjobbskursen ligger som en del i hela utbildningen
och kan färga av sig på andra kurser. ― ANONYMT

2.1 Hur arbetar ni för och med exjobb i
samverkan vid ert lärosäte?
2.2 Vad är framgångsfaktorer för exjobb i
samverkan?
Marknadsföra möjlighet till exjobb via samarbetspartners och
befintliga nätverk. ― ANONYMT

1.2 Vilka utmaningar finns för exjobb i
samverkan?

Tillgång till enkelt och tydligt material.

Förväntningar som kan se olika ut ― ANONYMT
Rapportering - kan behövas två rapporter ― ANONYMT
Matchning

― ANONYMT

Att få en aktör att se det som en ömsesidig samverkan och inte en
beställning. Tar mycket tid och svårt få tid att jobba med att
kontinuitet och utveckla ― ANONYMT

※※※※※※

― ANONYMT

Intern förankring jätteviktig. Bestämma förutsättningar innan så
parterna är överens. Förståelse för varandras års-cykel och
synliggöra goda exempel, internt och externt ― ANONYMT
Enkla filmer och "frukostar" är bra. ― ANONYMT

