Handledarens roll
Handledarens huvudsakliga uppgift är att stödja och hjälpa studenterna att uppnå examensarbetets
lärandemål. Handledaren ger i första hand akademisk handledning, d.v.s. stödjer studenten at göra
ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbete. I andra hand ger handledaren teknisk rådgivning i den
mån som handledarens kompetensområde överensstämmer med examensarbetet.
Det skall vara minst en handledare per examensprojekt, som i normalfallet består av två studenter.
Undantagsvis kan det vara en student. Handledning kan också ske i grupp om flera studenter.
Tanken är då att studenten inte bara skall få återkoppling från handledaren utan av ytterligare några
personer för att studenten skall öva i att och att kritiskt granska andras arbete.
Handledarens uppgifter är
− Att bistå studenterna vi specificering av examensarbetet.
− Att ha planerade handledningsmöte med studenterna, förslagsvis varannan vecka.
− Att meddela examinator om examensprojektet av någon anledning behöver ändra inriktning
väsentligt eller om examensarbetet inte kommer att bli klart i tid.
− Att delta i alla presentationer av examensarbetet (seminarier, UtExpo) samt
betygskonferens.
− Att ge studenterna stöd med den skriftliga rapporten (läsa rapport och ge muntlig och
skriftlig feedback).
− Att bedöma examensarbetet och rekommendera när arbetet kan presenteras.
− Att ge förslag på betyg till examinator.
− Att hålla sig uppdaterar om examensarbetets lärandemål, hur de examineras och bedöms
(betygssätts).
− Att kontrollera examensarbetes progression (Projektdagbok, Tidslogg)
Fördelning av handledares tid
Handledaren har 25 tjänstetimmar för handleding av examensarbete. Hälften av den tiden kan
användas för möten mellan studenter och handledaren. Resten av tiden är avsedd för rapportläsning,
betygsberedning och skriftlig feedback m.m.
Exempel på hur handledaren kan fördela sin tid:
Timplanering
Läsa rapport och ge feedback
Betygsberedning (nomineringskommitté)
Feedback på presentationer och planer
Projektplan seminarium
Halvtids seminarium
Sluts seminarium
UtExpo
Handledning (träff med studenter)
Summa

Tid med
studenter

0,5
0,5
1
1
9,5
12,5

Examination/förberedelse
/efterarbete
9,5
1
2

12,5 25 timmar

