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Våra studenter vill ha kontakt
med arbetsgivare
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Utvecklas tillsammans
med studenterna!
Mittuniversitetet vill skapa möten mellan studenter och
arbetsgivare. Det gör vi bland annat genom att erbjuda
utbildningar med praktik och goda möjligheter att skriva
uppsatser kopplade till näringlivet. Vi vet att studenter
uppskattar inslag i utbildningen som ger en koppling till
företag eller andra organisationer. Det förbereder dem
inför det kommande yrkeslivet.
Studenter kan tillföra din verksamhet nya infallsvinklar,
kunskaper och idéer. De är nyfikna och kreativa. Vi hoppas
att vi får möjlighet att låta din verksamhet utvecklas genom
samarbete med Mittuniversitetets studenter.
Här hittar du allmän information om hur det är att ta
emot en praktikant eller en student som skriver uppsats.
Vi kan inte erbjuda arbetslivskontakter utan ett
samarbete med er! Vi vill samverka för att skapa en bra
utbildning.
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Se möjligheterna
och våga pröva för
ni har allt att vinna!
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Jämtland Härjedalen Turism tar vara
på samarbetet
JHT har goda erfarenheter både av att ta
emot studenter som skriver uppsatser och
som gör praktik. Det senaste uppsatssamarbetet som branschorganisationen hade
gav dem ett värdefullt material att titta på då
de skrev ett förfrågningsunderlag till en upphandling berättar Mats Forslund,VD.
Berätta om uppsatssamarbetet! Hur började
det?
– En av de två studenterna som skrev uppsatsen hade först praktik hos oss i två veckor och
sedan kom hon tillbaka för att diskutera möjliga
uppsatsämnen. Det var roligt att hon ville ha
fortsatt kontakt med oss! På vårt initiativ
skrev de om ”att marknadsföra en region”.
Studenterna läste Turismprogrammet och hade
mycket relevant kunskap inom ämnet, och detta
uppsatsämne passade utbildningen.
Hur upplevde ni samarbetet?
– Vi har ett mycket bra intryck från samarbetet. Studenterna var mycket kompetenta
och ”hungriga”. De tillförde något nytt och vi
hade inte kunnat göra arbetet bättre själva.

Vi tittade mycket på uppsatsen då vi skrev ett
förfrågningsunderlag till upphandlingen av tjänsten att ta fram en kommunikationsplattform.
Många tror att det kostar pengar att samarbeta med en student, men det gör det ju inte.
Hur löste ni det praktiska?
– De fick ingen ersättning för arbetet de la ner
på att skriva uppsatsen, men vi stod vi för eventuella resekostnader och andra extra kostnader
som dök upp. Sedan tar det lite tid i anspråk för
oss som arbetar, men vi tycker att det har varit
värt det.
Har ni några råd till företag som funderar på
ett samarbete?
– Se möjligheterna! Våga pröva för ni har allt att
vinna. Det är viktigt att man är medveten om
att man har en handledarroll, även om universitetet står för den akademiska handledningen.
Det gäller att få till ett uppsatsämne som
passar både universitetets krav och företagets/
organisationens behov. Studenter som skriver
uppsatser eller gör praktik ställer frågor som
man inte har tänkt på själv och det är utvecklande.

Sundsvalls kommun ser fördelarna
med att ha praktikanter
Anders Östman, informatör, Sundsvalls kommun rekommenderar andra organisationer att
ta emot praktikanter.
Hur kommer ni i kontakt med praktikanterna?
– Studenterna från universitetet brukar själva ta
kontakt med oss.
Känner du att praktikanterna kan bidra till ert
arbete på något sätt?
– Absolut! Jag tycker att det tvingar mig att
fundera över mitt eget arbete på ett annat sätt
när jag är handledare åt en praktikant än annars.
Skulle du rekommendera andra organisationer
att ta emot praktikanter?
– Ja, det skulle jag göra. Jag tror att det kan vara
utvecklande för arbetsplatsen och jag tror att
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det många gånger kan komma in nya tankar och
idéer i organisationer med hjälp av praktikanter.
Har du några råd att ge till andra organisationer innan de tar emot en praktikant?
– Jag råder till att ta emot praktikanter när det
finns tid att handleda dem på ett bra sätt. Att
ta emot praktikanter är utvecklande för en arbetsplats – se till att de känner sig välkomna. Då
tror jag att de ger värdefulla synpunkter tillbaka.
Har ni kontakt med någon som har varit praktikant hos er idag?
– En praktikant kom tillbaka efter sin praktik
och arbetade tillfälligt hos oss. Idag arbetar den
personen inom koncernen, men inte på min
avdelning.

Ett samarbete tillför nya tankar och ideér
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Examensjobb
De flesta utbildningar avslutas med att studenter genomför ett examensjobb eller ett
omfattande uppsatsarbete. Vad arbetet kallas beror på ämnets inriktning och tradition.
Många företag och andra organisationer har utvecklats och fått ny kunskap genom att
låta studenter undersöka problem och frågeställningar kopplade till den egna verksamheten.
Arbetsgivare som har kontakt med studenter genom uppsatsamarbeten får lära känna
en potentiell medarbetare. Uppsatssamarbeten ger ofta positiva erfarenheter då
studenter tillför nya idéer och energi. Vi vet också att denna typ av samarbeten är
mycket uppskattade från studenthåll.

Praktik
Ett praktiksamarbete kan bli en lyckoträff! Både för studenten och den arbetsplats som
tar emot praktikanten. I många fall leder praktiken till anställning eller framtida samarbeten. Praktiken ger arbetsgivaren möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare
och studenten får en viktig kontakt med yrkeslivet.
En stor del av Mittuniversitetets utbildningsprogram innehåller en eller flera praktikperioder. Praktikperiodens längd varierar från två veckor till en hel termin beroende på
utbildning. Denna period är ett mycket uppskattat inslag i utbildningen som ger
studenten en koppling mellan teori och ”verklighet”, en inblick i den framtida yrkesrollen, samt värdefulla kontakter på arbetsmarknaden. Arbetsplatsen får i sin tur en
nytänkande medarbetare som på olika sätt kan bidra till verksamhetens utveckling.

Läs mer på www.miun.se/samverkan
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