Några korta informationer om Examensarbetet
Vi kommer att ha uppstart på civilekonomens examensarbete den 25:e november, kl. 9-10 i
Wicksell. Skälet att vi inte har det tidigare är att vi vill att du/ni skall vara fokuserade på era
kurser.
Men här skriver jag lite information som kan vara behjälpligt för dig som önskar börja tänka
på vårarbetet.
Schema bör komma en månad innan start, dvs kring 19 december. Redan nu finns dock ett
preliminärt schema där osäkerheten består i att Bokningscentralen kan flytta på mina
föreslagna tider.
Läs speciellt noggrant Contract på hemsidan, ty där får du veta hur processen går till. Just det
som står i Contract förväntas alla känna till under hela vårterminen. När kursen börjar
kommer du att få lämna ett sådant undertecknat till mig så jag vet att du vet.
Kursen drivs med några seminarier, där ett antal grupper, med sin medbedömare, träffas för
att granska och underlätta fortskridandet i varje grupps arbete.
Till er hjälp finns en handledare. Den har till uppgift att kommentera ert arbete, att se till att
ni inte kör på galen väg, att ge rekommendationer. Däremot fattar handledaren inga beslut
avseende ert arbete. Det gör ni själva. Det är det som gör examensarbetet så roligt, samtidigt
som det blir aningen nervöst. Men handledaren finns alltid där för att hjälpa er.
Handledning bedrivs olika av olika handledare. Gör därför upp med er handledare hur ni vill
ha handledningen. Somliga föredrar täta kontakter, andra vill ha långa avbrott, somliga
föredrar e-mail-kommunikation, några kommer att handleda en del via Skype, andra kommer
att ha närvarande samtal. Det viktiga är att ni kommer överens med er handledare om hur ni
skall ha det. Ambitionen är att ni skall få en handledare anvisad under första veckan av
kursen.
Ett examensarbete examineras till 90% via den skrivna uppsatsen. Börja därför skriva text till
uppsatsen omedelbart.
Examensarbetet är självständigt och går över hela terminen. Det är ni som driver ert
uppsatsarbete, och ni beslutar er för vad ni skall göra, ni skriver det och bär fullt ansvar för
det. Personer med dålig självdisciplin eller med bristande motivation, får därför problem.
Handledaren är ingen domptör som driver studentgruppen framför sig. Vill man inte, orkar
man inte, har man annat för sig, då slipper man. Det är en mycket framgångsrik väg till
underkänt. Seminarierna blir tillfället då man får reda på om man gjort bra eller dåligt ifrån
sig. Vid varje seminarium är det medbedömarens plikt att tydligt ange om en studentgrupp
ligger i farozonen för att avsluta sitt arbete med underkänt.
Vid uppstart kommer ni att få ge förslag på vem ni vill ha som handledare. Det önskemålet
beaktas, men är ofta svårt att realisera. Vem ni får som handledare är en funktion av ert
önskemål om handledare, men också beroende på ert ämnesval och handledarens
tillgänglighet.

Vill ni skriva inom ett ämne, och har några uppslag, ta gärna kontakt med någon av
personerna som ni tror kan hjälpa er att se om ämnet håller och kanske redan nu ge lite tips.
På hemsidan finns förteckning över handledarna och deras e-mailadresser. Tänk på att inte
censurera er själva för mycket när det gäller ämne. Döm aldrig ut ett möjligt ämne. Berätta
om tanken för någon av oss och låt oss bedöma ämnet. Man gör aldrig bort sig om man har
idéer.
Vill ni öka sannolikheten för att få någon speciell person som handledare, se då efter vad den
personen gjort, t ex genom att granska vetenskapliga publikationer som personen gjort. Hittar
ni ett ämne inom det området, då ökar både sannolikheten att få den personen som handledare,
och den personens engagemang och kunskap i ämnet ligger därmed säkert mer än på topp.
Har ni uppslag, men inte ser vilken person som skulle kunna svara på det, skicka då ett mail
till mig, så kan jag kanske hjälpa till med tips.
Jag är kursansvarig. Det innebär att det är till mig du skall vända dig om du har goda idéer
om hur kursens skulle kunna utvecklas och om du finner något ej nöjaktigt, eller om du har en
fråga där du inte vet vem du skall vända dig till.
Jag är också, tillsammans med Anna Stavsudd, examinator. Examinator är den som ansvarar
för examinationsprocessen, vilket innebär att när väl betyg meddelas, står vi bakom det.
Handledaren är den som du träffar ofta och som finns till för att understödja gruppen i sin
uppsatsprocess. Den sätter också betyg på gruppens uppsats.
Medbedömare är den som sätter betyg på gruppens uppsats och som deltar på seminarierna,
för att där ge sin bedömning av arbetet så långt det kommit. Medbedömaren deltar inte i
handledningsarbetet, utan skall motsvara styrelsens oberoende ledamot, med uppgift att kunna
bedöma uppsatsen, utan alla de lojala känslor som handledaren oftast har gentemot gruppen
och dess uppsats. Varje uppsats betygssätts därför av två bedömare, varav en är oberoende av
gruppen. I den mån handledare och medbedömare inte är ense om betyget, vilket sällan sker,
utses en tredje person inom lärargruppen, som avgör betyget. Jag anser att vår process gör
betygssättningen rättssäker.
Har ni kompisar som gjort uppsats detta år eller förra året, prata med dem, ty de kan säkert ge
er tips och idéer.
Gå igenom dokumenten på min hemsida. Har du därefter några frågor, skicka dem till mig.
Må vårterminen 2014 bli en rejäl händelse i allas våra liv!
Lev väl
Växjö den 6 november 2013
Sven-Olof Collin

