”Academic Tutor” e-utbildningsprogram
INNEHÅLL
1. Avsnitt - Introduktion
1.1. ”Academic Tutor”
1.1.1. Definition
1.1.2. Syften
1.1.3. Traditionell praktik
1.2
Karaktäristika / Förmågor
1.2.1. Social förmåga
1.2.2. Pedagogisk förmåga
1.2.3. Utvärderingsförmåga
1.2.4. Ledningsförmåga
1.2.5. Administrativ förmåga
1.2.6. Problemlösningförmåga
2. Avsnitt - Academic Tutors’ Guide
2.1. Inledning
2.2. Syfte med praktik
2.3. Process
2.4. ”Academic tutoring”
2.4.1. Inledning
2.4.2. Uppdrag
2.4.3. Ansvar
2.4.4. Rapporter
3. Avsnitt - ”Academic Tutoring” didaktik
3.1. Didaktiska principer
3.1.1. Individualisering
3.1.2. Flexibilitet
3.1.3. Ansvar
3.1.4. Utmanande
4. Avsnitt - Riktlinjer för ”tutoring” för en lyckosam praktik
4.1. Inledning
4.1.1. Förväntan
4.1.2. Intresseområde
4.1.3. Typ av arbete
4.1.4. Förklarar praktikantens roll
4.1.5. Ger feedback
4.2. De tio dygderna för en ”Academic Tutor”
4.2.1. Positiv och entusiastisk
4.2.2. Utåtriktad
4.2.3. Teamdeltagare
4.2.4. Oberoende
This is a translation to Swedish from the original in English

1

4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

Kreativ och öppen
Analytisk och förmåga att mångsidigt förhålla sig till problem
Proaktiv och med initiativ
Flexibel
Motiverad och engagerad

5. Avsnitt - Praktikperiodens process
5.1. Förväntningar på praktikanter
5.1.1. Social medvetenhet
5.1.2. Tillämpning av teori
5.1.3. Anpassning till arbetet
5.1.4. Samarbete med partners
5.1.5. Övergripande utveckling
5.2. Utveckla lärandemål för praktiken
5.3. Integration av begrepp och teorier
5.4. Erfarenhetslärande
5.5. Attityder till arbete och lärande
5.6. Utvärdering
6. Avsnitt - Planera praktiksammahanget
6.1. Hur man stödjer studenterna att utforma sin praktik
6.1.1. Orientering
6.1.2. Rekommendationer
6.1.3. Slutförande
7. Avsnitt - Riktlinjer för uppdrag – Praktikantens arbetsrapport
7.1. Inledning
7.1.1. Uppdrag
7.1.2. Kunskaper om företaget
7.1.3. Personlig utveckling
7.1.4. Intellektuell utveckling - integration av teorier och begrepp
7.1.5. Viktiga datum
7.2. Hur man stödjer studenterna att utveckla mål för praktiken
7.2.1. Erfarenhetsgranskning
7.2.2. Reflektionsrapport
7.2.3. Projektpresentation
7.2.4. Integrerad uppsats / individuell slutrapport
7.3. Mer om praktikantens rapportering
7.3.1. Inledning
7.3.2. Rapport 1: Internship Goals och Objectives report
7.3.3. Rapport 2: Key Learning och Accomplishments report
7.3.4. Rapport 3: Business overview report
7.3.5. Sammanhållen teknisk rapport
7.3.6. Rapportkriterier och förväntningar
7.3.7. Inlämning av rapport och hanteringsprocess
7.4. Tio tips hur en integrerad rapport skrivs – ”Academic Tutors” och praktikant
7.4.1. Var välstrukturerad skriftlig
7.4.2. Utveckla ett bra flöde med argument
7.4.3. Utveckla argument
7.4.4. Var konsekvent
7.4.5. Ge insiktsfulla exempel
7.4.6. Hänvisa till den gällande kunskapsnivån
This is a translation to Swedish from the original in English

2

7.4.7. Beskriv situationens sammanhang
7.4.8. Ge en fördjupad analys
7.4.9. Överväg flera alternativ
7.4.10. Sök förklaringar och lösningar utanför det fixerade sammanhanget

This is a translation to Swedish from the original in English

3

8. Avsnitt - Utvärderingskriterier
8.1.
Utvärdering
8.2.
Sekretess
9. Avsnitt - ”Academic Tutor´s” rapport
9.1.
Inledning
9.2.
Början
9.3.
Mitt
9.4.
Slut
10. Avsnitt - Referenser

This is a translation to Swedish from the original in English

4

”Academic Tutor” e-learning Programme
1. Avsnitt – Introduktion
1.1.

”Academic Tutor”

1.1.1. Definition
En ”Academic Tutor” är en person anställd vid en fakultet eller högskola med ansvar för
praktikplatser - eventuellt med stöd av extern institution/organisation/service – för studenter. Ibland
är rollen som ”Academic Tutor” vid universitet och utbildningsinstitutioner inte tydligt definiera i
termer av kompetens. Vanligen utförs den ”Academic Tutors” ansvarsuppgifter av
universitetslärare, lärare eller forskare, som upplever, även om de har en akademisk bakgrund, att
de inte är särskilt väl förberedda för denna koordinerande akademi - företagshandlednings uppgift.
Syften
Huvudsyftet med detta e-utbildningsprogram är att synliggöra utbildningsfrågor för ”academic
tutoring” och relaterade utvecklingsåtgärder för att placera in den ”Academic Tutors” i arbete med
att utveckla studenternas färdigheter och i koordineringen med företags-affärsvärlden. Vi avser att
svara upp mot inriktningsmålen i programmet för Livslångt lärande och till kvaliteter för
professionella utbildningsaktiviteter och för praktikverksamhet.
”Academic Tutors” kommer att kunna agera i en roll riktad mot socialisation, överföring och
kvalificering genom att sätta upp skräddarsydda utbildningsprogram, skapade i samarbete med
professionella från handlednings- och rådgivningsområdet för att bidra till en förbättring av deras
dagliga prestationer. En ”Academic Tutor” ger råd. Råden fokuserar på aktiviteter, villkor och
uppnåendet av tillfredsställande framsteg genom de steg som krävs för att få erfarenheter från
praktiken. Det fokuserar på mänskliga relationer, åtaganden och resurser som hjälper de studerande
att nå framgång under deras akademiska och yrkesrelaterade sysselsättningar. ”Academic Tutor”
spelar en kombination av roller i den studerandes liv. Guide, rådgivare, konsult, mentor och lärare
är några av de funktioner som är kopplade till arbetet med att stödja studenterna att lyckas. Din
särskilda kombination av professionell expertis, personliga stil och förhållningssätt för att underlätta
lärande och praktik formar den slags ”Academic Tutor” som du är. Du kommer troligen att bära
flera ”hattar” under loppet av de studerandes utveckling. Du kanske finner det bekvämt att använda
många hattar samtidigt, eller föredrar en eller två åt gången.
Hur som helst är det viktigt att komma ihåg att effektiv ”academic tutoring”, liksom visheten, är
flerdimensionell. Den bästa ”Academic Tutors” anpassar sina olika roller för att tillgodose
studenternas olika behov. Även om det inte finns någon enskild formel för god ”academic tutoring”
så är det viktigt att du känner till ”kärnan”i de roller som är viktiga för att driva frågor om
utbildning, profession och personlig utveckling tillsammans med de studerande.
1.1.3. Traditionell praktik
Formen vi använder för att möta utvecklingsbehovet för en ”Academic Tutor” och som vi föreslår i
föreliggande kurs, skiljer sig från praxis som används vid universitet och lärcentra. Om vi använde
en av de vanligare modellerna, så fann vi att de åtminstone har något av följande kännetecken:
 Tvångsmässiga tidsfrister
 Införande av bestämda metoder och områden (t.ex. tre månader på sjukhus)
 Grupparbete (utan individuellt ansvar)
 ”Tutoring” av färdigheter och kompetenser som inte är relevanta för aktuell praktik
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Handledning tilldelad av fakulteten

Det är möjligt att ovanstående underlättar praktiken för administrationen, minskar kostnaderna och
förenklar olika uppgifter. Vi föreslår ett annat sätt, med vetskap om att det ställer större krav på den
administrativa och utbildningsmässiga ledningen. Det är viktigt att visa de didaktiska principerna
som visar vägen för den ”Academic Tutors” arbete för att kunna förstå och utvärdera deras praktik
vid ”tutoring” i anslutning till studenters praktik..
1.2

Karaktäristika / Förmågor

”Academic Tutors” ska kunna uppvisa följande karaktäristika vid interaktion (baserat på
IKERTIA:s förslag (WP4)
1.2.1. Social förmåga
Social förmåga
1.- Kunna närma sig människor på ett öppet sätt och utan fördomar
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska vara vänlig
Vara kapabel att möta människor på ett
-Ska vara empatisk
öppet sätt och utan fördomar
-Ska vara en god lyssnare
-Ska kunna ha en skild uppfattning utan att
ta anstöt av praktikant eller
företagshandledare
-Ska kunna avstå från att döma på grund av
praktkantens känslor eller övertygelser
-Ska kunna uttrycka sig utan kunskaper om
det som hänt eller med hänsyn till det som
hänt i det förflutna
2.- Vara medveten om individuella skillnader mellan praktikanter
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska vid behov fokusera varje studerandes Vara medveten om individuella skillnader
behov
mellan praktikanter
-Ska upptäcka individuella och
intellektuella skillander mellan praktikanter
3.- Reagera på lämpligt sätt vad gäller personlighet, nationella särdrag, ålder etc
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska ta hänsyn till praktikanters olika
Reagera på lämpligt sätt vad gäller
känslighet
personlighet, nationella särdrag, ålder etc.
-Ska ha psykologisk förmåga
4.- Ska kunna sätta sig in i och förstå studenters problem och änslan
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska ha psyko-pedagogisk förmåga
Ska kunna sätta sig in i och förstå
-Ska vara lugn och förstående
studenters problem och ängslan
5.- Balansera fokus på ett bra sätt
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A Kunskap/ förståelse
-Ska ha pedagogiska förmågor
-Ska ta hänsyn till skillnader mellan
praktikanter för att veta hur bäst fokusera
möten

B Färdighet
Balansera fokus på ett bra sätt

6.- Förse praktikanter med stöd och uppmuntran
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska vara positiv och stödjande
Förse praktikanter med stöd och
-Ska hjälpa studenten stegvis och i
uppmuntran
studentens takt
-Ska ta hänsyn till praktikantens behov och
veta hur man ska hjälpa dem
-Ska undvika att göra saker som gör
studenten överväldigad eller nedtryckt.

1.2.2. Pedagogisk förmåga
Pedagogisk förmåga
1.- Bibehålla motivation
A Kunskap/ förståelse
-Ska vara entusiastisk
-Ska vara positiv
-Ska uppmuntra deltagande
-Ska visa intresse för praktikanterna
-Ska ge informativ återkoppling
-Ska lägga fast mål
-Ska göra ämnet intressant
2.- Hålla målen i sikte
A Kunskap/ förståelse
-Ska planera varje dags aktiviteter väl
-Ska vara korrekt, metodisk och
systematisk
3.- Klara av interaktionen
A Kunskap/ förståelse
-Ska vara kommunikativ
-Ska ha förmåga att moderera
-Ska kunna koordinera aktiviteter bra

4.- Ge feedback
A Kunskap/ förståelse
-Ska komma till skott
-Ska vara beskrivande så att studenten kan
handla
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5.- Hantera olika profiler som praktikanter och företagshandledare har
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska ta hänsyn till olika praktikanteras
Hantera olika profiler som praktikanter
känslighet
och företagshandledare har
-Ska ha psykologisk förmåga
6.- Stödja individuella lär- och arbetslivsstrategier
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska ha pedagogisk förmåga
Stödja individuella lär- och
-Ska vara praktiskt lagd
arbetslivsstrategier

1.2.3. Utvärderingsförmåga
Utvärderingsförmåga
1.- Utvärdera kvaliteter av praktiken
A Kunskap/ förståelse
-Ska kunna testa nivån på kunskap
uppnådd av praktikanten, inte bara i slutet
av praktik perioden utan även under tiden

2.- Utvärdera praktikantens belåtenhet
A Kunskap/ förståelse
-Ska ta hänsyn till praktikanternas åsikter,
ställningstaganden etcc

B Färdighet
Utvärdera kvaliteter av praktiken.
Utveckla och använda utvärderingskritier
(Bologna deklarationen) i enlighet med
fakultets-/institutionsregler

B Färdighet
Utvärdera praktikantens belåtenhet

3.- Respondera på studentens utvärdering av praktikprocessen
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska vara öppen
Respondera på studentens utvärdering av
-Ska kunna ta hänsyn till praktikanternas
praktikprocessen
åsikter utan att känna sig kränkt.
-Ska veta hur man ska förhålla sig till
praktikanterans utvärderingar
-Ska ha en positiv – kritisk attityd
4.- Spåra praktikframsteg
A Kunskap/ förståelse
-Ska veta huruvida praktikanternas gör
framsteg under praktiken eller inte
5.- Praktikantens motivation
A Kunskap/ förståelse
-Ska fånga praktikantens uppmärksamhet
-Ska uppmuntra praktikanten under
praktikprocessen
6.- Ge praktikanter feedback
A Kunskap/ förståelse
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-Ska komma till skott
Ge praktikanter feedback
-Ska vara beskrivande så att den studerande
får agera

1.2.4. Ledningsförmåga
Ledningsförmåga
1.- Stress hantering / frustrationstolerans
A Kunskap/ förståelse
-Ska vara realistisk
-Ska ha självkontroll
-Ska vara positiv/ tänka positivt
-Ska ha förmåga att anpassa sig till
förändringar lätt

B Färdighet
Stresshantering / frustrationstolerans

2.- Klara av exeptionellt hög förekomst av kommunikation
A Kunskap/ förståelse
B Färdighet
-Ska ha en positiv – kritisk hållning
Klara av exeptionellt hög förekomst av
-Ska ha en betydande analytisk förmåga
kommunikation
-Ska ha förmåga att moderera
3.- Tidshållning
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha god tidsplanering för aktiviteterna
under praktiken
-Ska veta hur man säger nej till en icke
planerad aktivitet
-Ska veta hur man hanterar icke planerade
aktiviteter under praktikperioden

B Färdighet
Tidshållning
Vara korrekt och flexibel

1.2.5. Administrativ förmåga
Administrativ förmåga
1.- Administrativ relation till företaget
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha god kunskap om praktikant och
företag
-Ska utveckla en god administrativ
koordinering tillsammans med
företagshandledare/praktikan/fakultet eller
lärcenter.

B Färdighet
Kunskap om affärsområdet och särskilt
bolagets affärer (företagets webbsida,
branschinformation, affärsinformation)
Utveckla en god relation till företagets
handledare (möten, telefonsamtal, e-brev,
rapporter)
Utveckla en god relation med
utbildningsorganisationen
(fakultet/lärcenter)

2.- Företagsplan och kontrollfrågor
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A Kunskap/ förståelse
-Ska vara systematisk och metodisk
-Ska veta och kommunicera gällande regler

B Färdighet
Etablera företagsplan och kontrollfrågor

3.- Hantering av organisationsfrågor
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha beslutsförmåga
-Ska vara en organiserad och disciplinerad
person

B Färdighet
Hantering av organisationsfrågor

4.- Kvalitetssäkring
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha kunskap om kvalitetsregler
-Ska ha kunskap om utvärdering av kvalitet

B Färdighet
Kvalitetssäkring

1.2.6. Problemlösningsförmåga
Problemlösningsförmåga
1.- Kunskap om potentiella problem
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha kunskap om vardagsproblemk
2.- Erkännande av problem
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha förmåga att upptäcka behov innan
de blir problem
-Ska ha god kunskap om företagets
verksamhet och verklighet
3.- Problemhantering och lösningsförslag
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha självkontroll och förmåga att klara
svåra situationer
-Ska vara analytisk och kapabel att föreslå
alternativ och lösningar
-Ska ha ett sätt att klara alla eventualiteter
och vara förberedd på det mesta
4.- Undvikande av problem
A Kunskap/ förståelse
-Ska ha goda branschkunskaper
-Ska ha akademisk erfarenhet
-Ska ha yrkeserfarenhet
-Ska kunna hantera osäkerhet
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2. Avsnitt - Academic Tutors’ Guide
2.1.

Inledning

En Academic Tutors´ guide för praktik är utformad för att hjälpa dig förstå syfte och sammanhang
av praktikantens arbetsprogram, så väl som att förse dig med specificerade detaljer avseende arbete
med att rapportera från denna process.
2.2.

Syfte med praktik

Praktik är en strategi för universitet och utbildningsinstitutioner för att utveckla studenter som har
fått, i tillägg till teknisk kompetens, en bred lista av önskvärda personliga och inter personella
färdigheter och en stark process och verksamhetsorientering genom deras deltagande i praktik.
Dessa karaktäristika representerar en samling verktyg, som än gång förvärvade, studenten bär med
sig i fortsatt karriärutveckling.
Praktikprogramm är inte tänkta att utgöra en placerings service. Programmet ska baseras på
praktikanternas säkrade riktiga relaterade arbeten som mekanism genom vilken personlig utveckling
och individuellt lärande uppstår..
2.3.

Process

Ett praktikprogram ska bestå av en tidsperiod (kan vara sex till tio månader) av kontinuerligt
arbetserfarenheter mellan det andra och det fjärde året. Praktik ska inkluderas i det akadmiska
programmet. Praktikanterna ska erhålla betyg (godkänd eller underkänd) för varje enskild period
(två-fyra-sex månader) arbetsperiod. Utvärdering består av en bedömning av praktikantens
utförande av företaget (handledaren) och en arbets rapport ska betygsättas av ”Academic Tutor”.
En ”Academic Tutor” möter varje praktikant på arbetsplatsen, och använder telefon och internet,
beroende på avståndet från lärcentrat, under praktikuppdraget. De flesta placeringar är med en
enskild arbetsgivare. I några fall får en praktikant arbeta med två arbetsgivare i följd, in två åtta
månaders placeringar. Framgångsrikt genomförande av programmet resulterar i en beskrivning av
praktiken på examensbeviset.
2.4.

”Academic tutoring”

2.4.1. Inledning
”Academic tutoring” är en ovärderlig resurs för studenter som berikar och bygger på relationen
mellan praktikerfarenheterna och de akademiska studierna. Praktikanter har nytta av den
uppmärksamhet de får och har tillgång till sin ”Academic Tutor” under hela praktikplaceringen.
”Academic tutors” når en unik förståelse för och kunskaper om företag, genom att utvärdera
praktikrapporter och påföljande diskussioner med praktikanterna.
2.4.2. Uppdrag
Att ge uppdrag till ”Academic Tutors” är den akademiska institutionens ansvar. En lyckad
”tutoring” får fakultetens intresse att gå ihop med studentens praktikansvar
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2.4.3. Ansvar
”Academic Tutors” har ansvar för att utvärdera studenters rapporter, att följa studentens framgång,
och erbjuder återkopplingför att maximera lärandet av teknisk, affärsmässig och personlig
utveckling under praktikplaceringen. Den ”Academic Tutors” roll är inte tänkt att lägga sig i den
primära relationen på arbetsplatsen. Kontakten mellan ”Academic Tutor” och företagets handledare
bör värnas med diskretion. Den är mycket viktigt och bör ses som värdefullt för ”Academic Tutor”
och företagets handledare, så väl som för praktikanten
2.4.4. Rapporter
Praktikrapporter och akademisk utvärdering sänds till fakultet och lärcentra.
Fakultetsadministrationen och lärcentrat är ansvariga för att koordinera den administrativa
processen., att utveckla och kommunicera mallar för rapporter, fastställa inlämningstider, uppteckna
och spara poäng, ge studentstöd och underlätta och förhandla för att lösa frågor som uppstår under
praktiken. Dessutom gör ”Academic Tutor” arbetsplatsbesök och koordinerar med företagets
handledare och praktikanten. Återkoppling från den ”Academic Tutor” är alltid välkommen.
3. Avsnitt - ”Academic Tutoring” didaktik
3.1.

Didaktiska principer

Följande principer hänger samman med det generella syftet med ”Academic Tutors” utbildningen
och certifieringen (PROCERTU).
3.1.1. Individualisering
Individualiseringen:
a) Tillåter att varje studen kan välja den typ av företag och aktivitet som bäst passar till hans/hennes
yrke, personlighet och yrkessituation
b) Lämnar till studenten inititativ att välja ”turor”, fast det slutliga valet innebär en
överenskommelse med fakulteten eller lärcentrat.
3.1.2. Flexibilitet
Flexibilitet hänger samman med individualiseringen: om utbildningsinstitutionen erbjuder varje
student att välja bransch, lägga upp egen kalender, så kan inte genomförande processen klassificera
sig i rigida och unika rutiner. Vid vissa karriärpraktiker i företag försöker man att befästa och
utveckla studenternas beslutskapacitet, medan andra är orienterad mot analys och lösning av
praktiska problem och vilar på kunskap inom ämnet och erfarenheter från arbetet. Vissa är mer
teoretiskt orienterade, medan andra är mer praktikorienterade.
3.1.3. Ansvar
Ansvar kan uttryckas på många sätt, men i relation till detta utbildningsprogram, är det intressant att
understryka att praktiken består av personlig arbete. Det är viktigt att tydliggöra detta, eftersom det
ibland missförstås. Det är väsentligt att undstryka att praktikanten inte är ensam, utan deltar i ett
team som består av ”Academic Tutor” (utbildningsinstitutionen) och företagets handledare
(företagsrepresentant) som stödjer hela processen. ”Academic Tutor” bör inte acceptera en grupp
som gör praktiken till en icke differentierad form, med rapporter som inte erkänner arbete,
erfarenhet och varje students ansvar.
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Utförande av personligt arbete innebär satsningar för universitet och akademi i termer av:
a) Ökning av relationen mellan undervisningstid / studenttid
b) Ökning av antalet ämnen
c) Ökning av behovet av ”Academic Tutors”
Det har stora fördelar att säkerställa praktikplatsprocessen för studenten, att förhindra obalans som
kan uppstå vid parpraktik och säkerställa en individuell och noggrann utvärdering.
3.1.4. Utmanande
Med utmanande menas att formandet av studentens personlighet placerar honom eller henne i den
nya situationen att stå inför en större utmaning än de vanliga proven som han/hon har hanterat under
utbildningskarriären och nu istället gör honom/henne själv ansvarig för lärprocessen. Även om
individualiseringen och flexibilitet riskerar att öppna för att studenten tar alltför lätt på saker, som
kvalitetsstrandards ställs mot praktikanten en utmaning som stärker honom/henne, som förutom att
bekräfta de många egna vittnesbörd som inträffat genom denna erfarenhet.
Vi kan också understryka vikten av praktik som stödjs av ”academic tutorining”. Detta tvingar
studentent att ta kontakt med en yttre verklighet i förhållande till den akademiska världen, speciellt
företag och andra organisationer. Ofta finns hinder för att få fatt i information, eftersom det är
välkänt, i företagsvärlden, att informationen inte cirkuleras spontant. Emellertid, att känna till detta
och klara av dessa problem är en del av lärandet och påverkansprocessen. Slutligen, känslan av det
individuella ansvaret är viktigt, eftersom det i yrkeslivet inte finns någon som gör arbete omotiverat
eller tar ansvar för våra misstag.

4. Avsnitt - Riktlinjer för ”tutoring” för en lyckosam praktik
4.1.

Inledning

Denna del av ”Tutors” utbildningsprogram förbereder ”Academic Tutors” för utmaningar relaterade
till guidning av praktiska aspekter inom praktiken. Vid fokusering på lämplig praktikplats,
integrering med nya kollegor, klara av svårigheter och acceptera kritik. Praktikanter ges möjlighet
att välja bland flera företag. Eftersom detta val är en integrerad del av undervisningserfarenheterna
vid universitetet/utbildningsinstitutionen, ska förutsättingar för praktiken och förväntningar
granskas före praktikens start.
4.1.1. Förväntan
Människor säger ofta: ”I stora organisationer kan man lära genom att observera; i små företag kan
man lära genom att delta”: Vilken typ av lärande passar bäst? Vilka förväntningar finns avseende
involveringsgraden i företagets aktiviteter? Om praktikanten söker mer ”hand-on” erfarenheter, bör
ett mindre företag väljas. Annars kan praktikanter bli missnöjda med de uppgifter som de får i
uppdrag att göra.
4.1.2. Intresseområde
Intresset för praktiken kan finnas inom kulrtursektorn, den sociala sektorn, ledningsfunktioner,
insamlingsverksamhet, industri, service, forskning eller rådgivning. Praktikanter behöver noga
överväga vilket lärande fokus och bredd av aktiviteter de söker. ”Academic Tutors” ska ge dem råd
och stöd.
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4.1.3. Typ av arbete
a. Om det handlar om att delta i utformning eller implementering av strategier för företagsprojekt,
eller involvering i vardagsarbete. Även om uppgifterna är givna på förhand, så kan det finnas
kompletterande uppdrag.
b. Han eller hon bör noga ta del av de särskilda villkor som gäller praktikplaceringen. Ställer
företaget krav på goda kommunikationsfärdigheter? Eller är fokus på analytiska förmågor? Dessa
villkor ger praktikanten en smak av företagets organisationskultur, prioriteringar och av
praktikuppdragets natur.
4.1.4. Förklarar praktikantens roll
”Jag har varit på praktiken i flera veckor och har utmanat mina egna filosofier många gånger. Det
skrämmer mig att tänka att hela grunden för det som jag baserat mitt liv på utmanas av klienter som
jag antog var textboks fall. Inte för att jag trodde att jag klev in i ett vakum, men jag trodde inte att
mina egna övertygelser skulle skakas om på så kort tid. Kanske jag inte gör någon skillnad. Eller
kanske jag försöker för mycket.” (Jfr: H. Frederick Sweitzer och Mary A. King (1999) The
Successful Internship: Transformation och Empowerment)
Före praktikstarten ska praktikanten ställa frågan om vilka mål som ska nås, vilken arbetsstil som är
önskvärd, hur man ska relatera till kollegor, om det är mer människo – eller uppgiftsorienterad.
Denna självförståelse kommer att vara till stöd i arbetet med människor vars erfarenheter, bakgrund
och förväntningar är annorlunda.
4.1.5. Ger feedback
Givet att arbetsledningsprocessen är av interaktiv natur är det viktigt att etablera riktlinjer för att ge
återkoppling. Områden som en ”Acadmic Tutor” kan ge feedback inkluderar:
a. Grundläggande yrkesbeteeende
b. Praktiserandes kunskapsbas, färdigher och stil
c. Personlig utveckling
d. Teori och kunskap relaterat till arbetsplatsen
Denna återkoppling kommer att utgöra en grund för förbättrningar. Det ultimata syftet är att hjälpa
praktikanten i såväl akademisk utveckling som yrkesutveckling, så ta det inte som negativ kritik
utan som grund för insikter om framsteg i arbetslivssammanhanget. Det är inte personen som
kommer att bli bedömd; det är sättet att hantera uppgifter som kommer att utvärderas. Det ultimata
målet av dessa kommentarer är att hjälpa praktikanten att utveckla öppenhet, direkthet, ett
reflekterande förhållningssätt och organiseringsförmåga.
4.2. De tio dygderna för en ”Academic Tutor”
För flertalet praktikanter är praktiken det första mötet med det verkliga arbetslivet. Företaget har
också förväntningar avseende inställning och uppträdande. Dygderna för en perfekt ”Academic
Tutor” omfattar följande:
4.2.1. Positiv och entusiastisk
”Academic Tutors” ska ha en positiv attityd och vara entusiastisk även när det gäller små uppgifter
av liten vikt..
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4.2.2. Utåtriktad
”Academic tutoring” är en komplex process, som ställer krav på interaktion med omgivningen.
”Academic Tutors” ska motivera praktikanterna att vara utåtriktade, att tala med kollegor och ställa
frågor. De ska utbilda praktikanterna att interagera i arbetssammahanget och bli respekterade
gruppmedlemmar.
4.2.3. Teamdeltagare
”Academic Tutors” ska överföra till praktikanterna förståelsen om att framgång för ett projekt inte
bara beror på projektledaren, men också av bidragen från andra gruppmedlemmar. Det betyder
också och praktikanterna kan komma överens mel kollegor på arbetsplatsen. ”Academic Tutors”
ska hjälpa praktikaner att inhämta sociala färdigheter att arbetea med kollegor, så att kollektivets
handlingar kan vara ett stöd för att lösa olika uppgifter på ett effektivt sätt.
4.2.4. Oberoende
”Academic Tutors” ska föreslå praktikanterna att vara självständigt tänkande individer och lära dem
att använda egna kunskaper och färdigheter vid sökandet av möjliga lösningar.
4.2.5. Kreativ och öppen
”Academic Tutors” ska stödja praktikanterna att gå utöver det vanliga tänkandet om problem, och
använda kunskap från olika utbildningsområden som ibland kan stå helt fritt från ämnet. Till
exempel, sök inspiration och lösningar i böcker, tidskrifter, tidningar, TV, radio, film och Internet.
Praktikanter kan också söka råd från familj, kollegor och vänner.
4.2.6. Analytisk och förmåga att mångsidigt förhålla sig till problem
”Academic Tutors” ska stödja praktikanter att undvika att se problem ensidigt, utan istället utgå från
globala, regionala, lokala, kommunala, företag, konkurrent, ledar, kund och individuella perspektiv.
Tillämpning av kunskap från områden som sociologi, psykologi, politik, socialt arbete, företagande,
geografi, konst, historia, litteratur och språk kommer att underlätta en bättre förståeelse för
uppdragens mångfasetterade sammanhang.
4.2.7. Proaktiv och med initiativ
”Academic Tutors” ska stödja praktikanter att agera proaktivt för att möjliggöra synliggörandet av
företagets behov och på så sätt bidra till dess centrala aktiviteter.
4.2.8. Flexibel
” ”Academic Tutors” ska stödja praktikanter att blir helt på det klara med att företaget och
utbildningsinstitutionen kanske inte klarar av att planera in alla aktiviteter och uppdrag på förhand.
Därför ska prakikanter göras beredda på ”ad hoc” uppdrag och ha förmåga att klara snäva
tidsfrister.
4.2.9. Motiverad och engagerad
”Academic Tutors” ska stödja praktikanter att sträva efter excellens vid uppfyllandet av tilldelade
uppgifter.
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5. Avsnitt - Praktikperiodens process
5.1.

Förväntningar på praktikanter

”Academic Tutors” ska stödja praktikanter att utveckla följande färdigheter under hela
praktikprocessen:
5.1.1. Social medvetenhet
Students förväntas att inte bara förbättra förståelsen för sociala frågor under praktiken, men också
att få ett gott grepp om specifika policies och praktiker relaterade till dem.
5.1.2. Tillämpning av teori
Praktikprogrammet är utformat för att skapa möjligheter för praktikanter att tillämpa kunskap från
olika ämnen i specifika arbetssituationer. Praktikanter från olika ämnesdiscipliner förväntas att
interagera och utbyta kunskap och idéer genom samarbete.
5.1.3. Anpassning till arbetet
Praktikanter förväntas att anpassa sig till arbetsvillkoren och förstå företagets organisationskultur
via effektiv rådgivning och stöd från deras ”Academic Tutor”, att få lämpligt stöd från företagets
handledare och att interagera fullt ut med arbetslaget.
5.1.4. Samarbete med partners
Praktikanter förväntas utbyta idéer och erfarenheter med partneras, lösa upp skillnader, ömsesidigt
förbättra den personaliga utvecklingen och fullgöra sina uppdrag genom samarbete.
5.1.5. Övergripande utveckling
Praktikanter förväntas att ha nytta av praktikprogrammet genom att utveckla kritiskt tänkande,
interpersonella och kommunikativa färdigheter, social medvetenhet, analytiska förmågor, breddat
perspektiv samt integrativ kunskap och färdigheter.
5.2.

Utveckla lärandemål för praktiken

Den första praktikveckan ges studenten orienterande information om företaget: dess filosofi,
uppdrag, struktur, service, mål och andra relevanta aspekter. Den ”Academic Tutor” besöker varje
praktikant och handledare på företaget för att diskutera och bekräfta uppgifterna som ska göras.
Med allt detta på plats, så kan utbildningsmålen identifieras. Praktikanten är därefter uppmuntrad att
diskutera målen med ”Academic Tutor”, eftersom dessa kommer att fungera som riktningsgivare
för lärandet och verktyg för utvärdering i den avslutande delen av praktiken.
5.3.

Integration av begrepp och teorier

”Academic Tutors” ska lära studenten hur man kan reflektera över arbetserfarenheter och omvandla
dem till vetande, teorier och begrepp relaterade till avgränsade fokus för lärande, uppdrag och
affärer; och att utveckla efterfrågade praktiska färdigheter som behövs i arbetssammanhanget.
Praktikanter ska integrera lärande och erfarenhet och presentera resultatet på seminarier och,
särskilt, skrivna rapporter. Denna typ av lärande ska organiseras i workshopar av den ”Academic
Tutor” i utbildningen.
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5.4.

Erfarenhetslärande

Huvudmålet med praktikprocessen är att utveckla kritiskt tänkande och analytiska förmågor.
Medlen att nå detta mål är genom skrivande av reflekterande dagbökcer. Reflektionsprocessen är
sammansatt av olika delar i vilka studenten förklarar ett fenomen genom att hänvisa till värderingar,
övertygelser, akademisk kunskap, livsattitytder och så vidare. Praktikanter är uppmuntrade att tänka
både djupt och brett och relatera deras tänkande till ovanstående områden.
5.5.

Attityder till arbete och lärande

Studenter behöver ta inititativ och ta ansvar för det egna lärande under praktiken. På arbetsplatsen
förväntas varje praktikant att agera som en heltidsanställd och följa arbetsrutinerna på företag, och
ska söka råd från den ”Academic Tutor” så snart svårigheter eller tvetydigheter uppstår.
5.6.

Utvärdering

Praktikanter ska besvara en självvärderingsundersökning och diskutera med ”Academic Tutor” vid
mitt-termin och i slutet av praktikperioden. ”Academic Tutor” ska sammanställa minst tre rapporter
(början, mitten och slut utvärderingsrapporter). Dessa ska förtydligas under slutet av den här
utbildningen, se vidare avsnitt 10.

6. Avsnitt - Planera praktiksammahanget
6.1.

Hur man stödjer studenterna att utforma sin praktik

I början av praktikprocessen ska ”Academic Tutor” hjälpa studenten att finna stommen för en
noggrann planering av de olika praktikstegen. Denna stomme är tänkt att reflektera vanliga
situationer under praktik. Initiativen ska fungera som riktlinjer. Håll inte strikt på dessa förslag, utan
undersök och ändra i dessa förslag utifrån de särskilda omständigheterna på arbetsplatsen.
Det är mycket viktigt att ”Academic Tutor” granskar både branschen och företagets information
innan studentent börjar.
6.1.1. Orientering
a. Förberedelser före praktiken – bekanta dig med organisatione. Surfa på företagets webbplats,
läas årsredovisningar och kontrollera tillgänglit refernsmatieral.
b. Orientering – läs om företagets struktur, uppdrag, arbete, omgivning och människor. Delta i
företagets introduktionsprogram (om det finns något) organiserat av företaget, läs relevant
material, ställ proaktiva frågor till företagets handledare.
c. Anpassning – anpassa till arbetskultur och praxis. Delta på informella arbetsgruppsträffar för att
lära om kulturen.
d. Målsättning - Studenten ska fastställa målen för det som ska läras under praktiken efter
diskussion med ”Academic Tutor”. Planera kursarbetete. Diskuera med ”Academic Tutor” om
kursuppgifterna.
6.1.2. Rekommendationer
a. Definiera uppgifter. Det rekommenderas starkt att studenten ska träffa arbetskamrater, antingen
andra studenter eller medlemmar ur arbetslaget vid företaget, för att definiera uppgiftern.
Kommunicera med kollegor för att klargöra idéer, särskilt vid tveksamheter.
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b. Lär dig om företagshandledarens ledarstil. Observera handledarens interaktion med andra
arbetskamrater, fråga mer om förväntningar och arbetsuppgifter.
c. Var engagerad och proaktiv och möt utmaningar och stress samt nå tillfredsställelse från det
som uppnåtts.
d. Utveckla interpersonella relationer med olika kollegor. Var aktiv och utveckla relationer med
kollegor både i formella och informella situationer.
e. Stärk kommunikation, problemlösning samt förmågan till analytiskt och kritiskt tänkande.
”Academic Tutor” ska hjälpa studenter att agera proaktivt för att lösa problem, som kan
uppträda och förbered en beredskapsplan. Genomför återkommande utvärderingar med
”Academic Tutor” och kollegor.
f. Genomför utvärdering med ”Academic Tutor” och företagets handledare. Komplettera mitttermins utvärderingen och lämna den till ”Academic Tutor”.
g. Integrera praktik med akademisk undervisning.
h. Följ upp framstegen i kursen.
6.1.3. Slutförande
a. Värdera erfarenheterna från praktiken
b. Lämna över och rapportera om återstående uppgifter till ”Acadmic Tutor” och företagets
handledare. Avsluta uppgifterna: antingen genom att komplettera eller lämna över dem till
kollegor.’
c. Avrunda erfarenheterna och engagemanget.
d. Avslutande utvärdering med ”Academic Tutor” och företagshandledare. Studenten ska slutföra
den avslutande utvärderingen och lämna den till ”Academic Tutor”.
e. Lämna in kursarbetet. Lämna in kursarbetet och förbered en presentation av den avslutande
rapporten.

7. Avsnitt - Riktlinjer för uppdrag – Praktikantens arbetsrapport
7.1.

Inledning

7.1.1. Uppdrag
”Academic Tutors” ska stödja praktikanter att nå en god förståelse av engagemang i arbetet och
ansvaret som åligger en praktikant i en organisation. Vi ska även stödja dem i framtagning av mål
för praktiken, särskilt i anslutning till arbetsterminsrapporten.
7.1.2. Kunskaper om företaget
 ”Academic Tutor” ska motivera studenter att öka kunskaperna om företaget.
 Filosofi, policy, funktioner, organisationsstruktur, kommunikations struktur, medel,
resurser, fysisk placering, personal, verksamhet, anläggningar och tjänster som erbjuds.
 Företagets position i det lokala/globala sammahanget.
 Art/funktion av uppdragen i företag och effekt i i samhället.
 Praktikaner kan lägga till fler frågor beroende på företagets karaktär.
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7.1.3. Personlig utveckling
 Känslighet för personliga värderingar, övertygelser, partiskhet och fördomar som kan vara
ett resultat av tidigare socialisering och medbetenhet om hur detta kan inverka på arbetet.
 Färdighetsutveckling avseende kognitiva, beteendemässiga och moraliska resonemang vid
utförande av uppdrag på arbetsplatsen.
7.1.4. Intellektuell utveckling - integration av teorier och begrepp
 Förståelse av mänskliga handlingar i dess sociala sammahang.
 Kännedom om kulturellt känslig praktik och uppskattning av frågor som hänför sig till
tvärkulturella teorier.
 Det sociala systemet och relaterade policies i landet.
 Policyn i företaget i dess globala sammahang.
 Kritik vid tillämpning av teorier/begrepp i det lokala och/eller internationella
sammanhanget.
7.1.5. Viktiga datum
”Academic Tutor” ska stödja praktikanter att följa uppläggningen som är bestämd för praktiken och
inlämnadet av reflektiva dagbökcer och slutfrapport.
Vänligen notera:
- Detta är en guide för deltagare av ”Academic ”tutoring” som vanligen ska tas fram av
lärcentra/institutioner.
- Praktikanter kan diskutera ovanstående punkter med ”Academic Tutor” och företagets
handledare när man fastställer lärandemålen.
- Dessa riktlinjer ska inte bara fungera som riktningsgivare för praktikprocessen, men
också som utvärderingsverktyg vid mitt-termins uppföljningen och slututvärderingen.

7.2.

Hur man stödjer studenterna att utveckla mål för praktiken

7.2.1. Erfarenhetsgranskning
Efter praktikworkshoparna ska studenten identifiera en frågeställning relaterad till
arbetsorganisationen och utföra en intensiv litteraturstudie för att identifiera frågorna på ett bättre
sätt.
Krav:
- 1000 ord i rapporten
- Formatet ska vara tvåsidigt, Arial, 12 punkter font.
7.2.2. Reflektionsrapport
Denna uppgift visar hur långt den studerande kommit i sin reflektion över praktikerfarenheterna och
användandet av sitt kritiska och analytiska tänkande. Praktikanter avkrävs att en eller två reflektiva
dagböcker inlämnas om praktikerfarenheterna.
Krav:
- Studenten avkrävs att en 500-1000 ord reflektiv skrift insänds.
- Formatet ska vara tvåsidigt, Arial, 12 punkter font.

Den reflektiva skriften ska behandla följande frågor:
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a. Vad hände? (Beskrivning)
b. Vilka var tankarna/känslorna vid den tiden? (Känslor)
c. Varför var erfarenheten/händelsen viktig? (Utvärdering)
d. Hur bör man förstå händelsen? Vad borde gjorts annorlunda? (Analys)
e. Vilken handling kommer att tas som ett resultat av denna praktik/erfarenhet? (Handlingsplan)
Betygskriterier i den reflektiva skriften inkluderar:
a. Beskrivning av händelser och erfarenheter
b. Tillämpning av den reflekterande stommen
c. Identifiering av nyckelbegrepp och definitioner av termer
d. Bevis på av analys och konstruktiva inlägg
e. Visning av progressivt lärande genom kritisk reflektion
7.2.3. Projektpresentation
Praktikanter förväntas att göra en presentation av erfarenheter och lärande som nåtts under
praktiken. Detta kommer att underlätta utbytet av idéer med andra praktikanter som gjort andra
erfarenheter.
Följande riktlinjer är användbara för ”Academic Tutors” för att ge råd inför praktikanternas
presentationsmaterial:
a. Ämnet och presentationens disposition ska sändas till”Academic Tutor” minst en vecka före
presentationen.
b. Varje presentation ska vara 10 minuter och följas av en 5 minuters diskussion i grupp.
c. Praktikanter som arbetar i grupp i företag måste både göra en grupp och enskild presentation.
d. Praktikanter är uppmuntrade att bjuda in företagshandledare och arbetskollegor till seminariet där
presentationen sker.
Betygskriterier för presentation ska inkludera:
a. Tydliggörande av innehållet i praktikprojektet, de frågor som ingått och som har lösts;
b. Reflektion och lärande från deltagare i projektet.
7.2.4. Integrerad uppsats / individuell slutrapport
Ett av praktikens syften är att öka den sociala kännedomen om varierande sociala och globala frågor
genom att integrera lärande med praktik. Den integrerade uppsatsen/ slutrapporten visar
praktikantens förmåga att integrera teori och arbetsrelaterad erfarenhet. Praktikanter är
uppmuntrade att dela med sig och diskutera med ”Academic Tutor” tänkbara ämnen och innehåll i
uppsatsen.
Krav:
- Praktikanter ska lämna in en 2000-4000 ord lång uppsats.
- Formatet ska vara tvåsidigt, Arial, 12 punkters font.
Betygskriterier för rapporten ska inkludera:
a. Framställningens klarhet: frågor och utmaningar
b. Litteratur och granskning av arbetserfarenheter
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c. Kritisk analys
d. Slutsatser och förslag

7.3.

Mer om praktikantens rapportering

7.3.1. Inledning
Rapportdiskussion, kriterier för rapporten och förväntnngar, inlämning av rapporten och
utvärderingskriterier som följer är en parallell till förslagen som ges. Det är viktigt att ”Academic
Tutor” förstår sammanhanget från vilket terminsrapporten kommer.
Vänligen notera att företagshandledaren har befogenhet att kräva en ny inlämning av rapporter om
företagets standards inte är tillgodosedda. Det betyder att några rapporter har skrivits om före det att
de insänts till ”Academic Tutor”. Det är tänkt att denna instruktion ska minimera antalet av sådana
begärda av ”Academic Tutor”.
Praktik- (termins-) rapporter ska vara en väsentlig komponent av villkoren för poäng inom
praktikprogrammet. Antalet och innehållet i praktikrapporter är tänkt att hänga samman med
praktikanternas ansvar och aktiviteter under stegen genom programmet. Var och en av de
efterfrågade rapporterna är unika och har ett specifikt fouks. Vi presenterar ett förslag till rappporter
och deras innhåll som kan föreslås av ”Academic Tutors” i ett praktikprogram:
7.3.2. Rapport 1: Praktikrapport om mål och ambitioner
I den inledande rapporter behöver praktikant och företagshandledare identifera arbetsrelaterade mål
och personliga utvecklingsambitioner tidigt i arbetsterminen. Både rapport 1 och 2 sänds till
”Academic tutor” som ett paket. ”Academic Tutor” har på detta sätt möjlighet att bedöma innehållet
i rapport eftersom den relatera till de tidigare etableras målen och ambitionerna. Rapporten måste
insändas senast andra månaden av praktikplaceringen.
7.3.3. Rapport 2: Nycklar för lärande och måluppfyllelse
Rapport 2 visar vad praktikanten har uppnått fram till detta datum och vilket signifikant lärande
som inträffat. Denna rapport ska inlämnas senast sex månader under praktikperioden.
7.3.4. Rapport 3: Översiktsrapport om verksamheten
Praktikanten måste ha förmåga att se bakom de omedelbara ansvarsfrågorna och utveckla en
förståelse avseende det företag eller industri som han/hon deltar i. Översiktsrapporten ger en
möjlighet att visa denna medvetenhet. Beroende på dess natur, så kan denna rapport i huvudsak vara
icke-teknisk. Den ska inlämna senast nio månader efter det att praktikperioden inleddes.
7.3.5. Sammanhållen teknisk rapport
Den sammanhållan tekniska rapporten skiljer sig inte vad gäller innehåll, struktur och format från
tidigare rappoprter. Den är tänkt att ge praktikanten träning i att bedöma en signifikant
frågeställning, utföra arbetet med att lösa verkliga problem, utveckla lösningarna och rapportera
resultaten på ett formellt korrekt sätt, så som praktiserande ingenjörer skulle göra. Rapporten görs
normalt sett i slutet av praktikperioden, men kan genomföras tidigare. Den sammanhållna rapporten
ska inlämnas senast en månad före det att praktikprogrammet avslutas så att ”Academic Tutor” har
tillräckligt med tid att läsa och utvärdera rapporten.
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7.3.6. Rapportkriterier och förväntningar
Förberedleser och inlämnning av arbetsterminsrapporter är verktyg för lärande utformade att hjälpa
praktikanten att utvecklas som student. Praktikanten förväntas att framställa rappporter som är
välskrivna och motsvarar standards grammatiskt och presentativt, liknande de som ställs
yrkesmässigt. Kriterierna nedan uttrycker akademiska/praktiska förväntningar.
a. Vi kräver inte uttömmande, högstrukturerade, formella sammanställningar vad gäller de tre första
rapporterna. Brevskrivande stil är klart acceptabel.
b. Den sammahållna tekniska rapporten är tänkt att ge praktikanten erfarenher av att identifiera,
forska, utföra och sammanställa ett akademisk/formell tekniskt dokument, liknande vad som kan
förväntas i många verksamhetssammanhang.
Praktikanten förväntas att veta och förstå de detaljerade riktlinjerna vad gäller förväntningar och
kriterier för arbetsterminsrapporter, med avseende på innehåll och stil.”Academic Tutor” ska
referera till dessa riktlinjer när praktikantens rapport granskas. Rapporterna ska insändas med
företagets brevhuvud. Kopiering utan erkännande eller insändning av någon annans arbete är inte
acceptabelt. ”Academic Tutor” ska uppmuntra praktikanter att granska kamraters och
företagshandledares rapportutkast för att försäkra sig om rapporter av hög kvalitet.
7.3.7. Inlämning av rapport och hanteringsprocess
”Academic Tutor” ska råda praktikanter att koordinera innehåll, godkännande av publicering och
villkor för inlämning i god tid före tidsfristen går ut.
Detta är särskilt viktigt för den sammanhållna tekniska rapporten, särskilt om den ska vara klar
under sommaren när det är troligt att företagshandledaren har semester. ”Academic Tutor” ska
förvänta sig av praktikanten att denne tar ansvar för god framförhållning och undviker panik. Som
beskrivits avseende rapport 1, så behandlas den annorlunda jämfört med övriga rapporter. Den läses
under den initiala kontakten med praktikanten för att se att det blir en bra start. Både rapport 1 och 2
insänds som ett paket till ”Academic Tutor” som därmed kan bedöma om innehållet i rapport är
relaterat till de tidigar uppställda målen och ambitionerna. Rapport 3 och 4 insänds och blir föremål
för utvärdering av ”Academic Tutor”, som kan begära av studenterna att rapporterna ska skrivas ut
på företagets brevhuvud, granskade och godkända av företagets handledare samt insända till
fakulteten/lärcentrat innan tidsfristen går ut. Praktikanter kan överlämna rappporterna fysiskt eller
via e-post (inte via fax) eftersom ett original krävs. Dessutom ska en elektronisk kopia av rapporten
insändas och finnas på hårddisk vid fakulteten/lärcentrat i händelse av att fel uppstår eller att
rapporten tappas bort.
7.4.

Tio tips hur en integrerad rapport skrivs – ”Academic Tutors” och praktikant

7.4.1. Var välstrukturerad skriftlig
Planera uppsatsen i enlighet med skrivstandards. Inkludera en introduktion till frågeställningen
tillsammans med hypoteser. Utveckla argument och ge exempel. Summera resultaten i slutsatserna.
Håll omfattningen balanserad mellan dess tre delar.
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7.4.2. Utveckla ett bra flöde med argument
Argumenten ska hänga samman och man ska undvika att hoppa mellan ämnen. Organisera
uppsatsen så att sekvensen av argument bildar en naturlig linje för resonemanget. Strategin ”från
allmänna till mer detaljerade bevis” ska användas.
7.4.3. Utveckla argument
Tänk över argumenten. Vad kan kritiker säga? ”Academic Tutor” ska ge råd till praktikanter så att
de kan införa dessa i uppsatsen. Det kommer att ge läsaren en djupgående analys av ämnet och
kommer att vara användbart vid framställning av goda argument för att försvara uttalanden.
7.4.4. Var konsekvent
Undvik att ändra hållning när väl ett ställningstagande har etablerats. Ett vanligt misstag är att ändra
synsätt i slutsatserna.
7.4.5. Ge insiktsfulla exempel
Även det bästa argument har litet värde om det inte åtföljs av lämpliga exempel. I akademisk
forskning så är intitution det första steget för att finna en lösning. Kvalitativa eller kvantitativa bevis
för en viss hypotes är väsentlig. Håll i minnet att källornas kvalitet också är viktiga.
7.4.6. Hänvisa till den gällande kunskapsnivån
Ett vanligt misstag är att försöka komma upp med en genombrottsidé. Utvecklingen av kunskap är
mycket beroende på konfirmation av existerande teorier i andra sammanhang. Verfiera vad andra
männskor gjort innan du tar dig an ämnet och kontrollera hur existerande resultat kan tillämpas i
situationen. Var kritisk till metoder och resultat.
7.4.7. Beskriv situationens sammanhang
Vilka är de socio-kulturella, politiska, teknologiska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna som
inverkar på situationen som studeras? Håll i minnet att varje fråga är flerdimensionell och dess vikt
och lösning kan variera i förhållande till dess sammanhang. Det betyder att det behöver ses från
marknads-, företags-, samhälls- och även globala perspektiv
7.4.8. Ge en fördjupad analys
För att kunna göra resultaten värdefulla, så är det viktigt att kunna visa en länk mellan argument och
motiveringar. En fristående tabell med siffror eller en graf är inte tillräckligt.
Vilket samband finns mellan dessa siffror och argumenten?
Hur inverkar dessa siffror och argument på resultatet?
Varför har detta exempel valts och inte ett annat?
Vilka begränsningar har detta exempel?
Kom ihåg att hålla fast vid fakta och övertolka inte data. Håll i minnet att valet av bevis ska hänga
samman med metoden.
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7.4.9. Överväg flera alternativ
Kom ihåg att vanligtvis finns inget som är den bästa lösningen. Alternativ ska undersökas. Välj två
eller tre alternativa möjligheter och beskriv dem, tillför deras styrkor och svagheter. Ge skälen till
valet av lösning på problemet.
7.4.10. Sök förklaringar och lösningar utanför det fixerade sammanhanget
En av de viktigaste färdigheterna är att söka efter tänkbara lösningar utanför domänen. Fastna inte i
ett visst perspektiv och försök att se ämnet från en annan vinkel. Sök efter förklaringar eller
lösningar från politik, socilogi, juridik eller affärsvärlden. Omfattande, mångfasetterade läsningar är
eftersökta.

8. Avsnitt - Utvärderingskriterier
8.1.

Utvärdering

Bologna delklarationen föreslår:
“The establishment of a system of credits. This is already available through the European Credit
Transfer System (ECTS), but there are a desire to strengthen the 'transferability och accumulation
functions' of this system with a view to encouraging life-long learning. They would also encourage
all credit systems at schools, colleges och universities to be harmonised to permit mobility at all
stages och ages.”
Klicka här:
bologna.pdf
Under tiden behöver varje lärosäte definiera sina utvärderingskriterier för att nå fram till ECTS som
föreslås. I”Academic Tutor” programmet föreslår vi en modell, även om vi vet att varje lärosäte ska
anpassa detta avsnitt till sina egna kriterier. Glöm inte att detta endast är förslag till
utvärderingskriterier som kan vara användbara om de saknas vid lärosätet. Fakulteten eller
lärcentrat återlämnar de utvärderade rapporterna till praktikanter och meddelar betyg (godkänd eller
komplettera). En framgångsrik praktik rapport (godkänd) resulterar i poäng, medan misslyckande
att sända in en rapport dokumenteras som underkänd för denna praktikperiod. För att ta vara på
”Academic Tutors” kommentarer återlämnas alla rapporter och utvärderingar till praktikanterna.
Om rapporten har fått omdömet komplettering, så kommer fakulteten eller lärcentrat att kontakta
studenten och ordna så att en omarbetad rapport kan lämnas in för att få poäng. Rapporter kommer
inte att accepteras efter slutdatum följande termin och praktikomdöme kan inte ges vid examination.
En praktikant måste klara ett minimum av tre poäng för att få praktikbeviset.
8.2.

Sekretess

Notera: Varje land ska granska de egna sekretessregler som måste respekteras.
Klicka för att läsa: LOPD
Oftast hanterar fakultet och lärcentra alla rapporter som konfidentiella. Rapporter ska läsas av
”Academic Tutor” för att validera praktiken lärprocess. Dock, i särskilda fall kan organisationen
anse att den sammanhållna tekniska rapportern innehåller konkurrenskänslig eller mycket
konfidentiellt material som inte kan släppas fritt öven för den restriktiva hållningen som förklarats
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ovan. När en sådan skriftlig anhållan mottas från företagshandledaren som förklarar
begränsningarna, ska fakulteten eller lärcentrat auktorisera en individ att genomföra en intern
utvärdering. Utvärderaren granskar rapportens innehåll och struktur i förhållande till riktlinjer för en
formell teknisk rapport. Den genomförda utvärderingens resultat sänds till studierektor för
praktikprogrammet. Därmed kan administrationen anteckna att kraven för denna rapportinlämning
har klarats av.

9. Avsnitt - ”Academic Tutor´s” rapport
9.1.

Inledning

”Academic Tutors” ska presentera minst tre utvärderingsrapporter under praktikprocessen. I början
av processen. Den tar upp allmän information om programmål, bransch och beskriver relationen till
företaget. Mitt-termins rapporten innehåller dokumentation som delgivits studeent, utvärdering av
processen och behov av särskilda insatser (om detta behövdes). Slutrapporten ska inkludera ett
formulär avseende graden av belåtenhet. Vi presenterar tre exempel på sådana formulär (finns fn
endast på spanska).
Glöm inte att varje fakultet/institution eller lärcenter ska ta fram sina egna blanketter.
9.2.

Början

Formulär
9.3.

Mitt-termin

Formulär
9.4.

Slut

Formulär

10. Avsnitt - Referenser
”Academic Tutors” could review information about ”tutoring” in several Publications. vi present
some of them:
ÁLVAREZ ROJO, V. et al. (2000). Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la
Universidad. En H. Salmerón y V. L. López (coord). Orientación educativa en las
Universidades. Granada: Editorial Universitario.
ARGYRIS, CHRIS (1999). Conocimiento para la acción. Una guía para superar los obstáculos del
cambio en la organización – Granica, Madrid.
ARGYRIS, CHRIS; SCHÖN, DONALD A. (2002). Aprentissage organizationnel. Théorie,
méthode, pratique – De Boeck Université, Bruxelle.
BENAVENT OLTRA, J. A. (1984). Orientación educativa y régimen de tutorías en la Universidad
de Valencia. ICE de la Universidad de Valencia.
BOLOGNIA DECLARATION (1999).
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BORONAT MUNDINA, J. (1999). Programa de Asesoramiento Vocacional del Universitario desde
la disciplina de Orientación Profesional. III Congreso Internacional de Psicología y Educación.
Santiago de Compostela.
BORONAT, J.; CASTAÑO, N. y RUIZ, E. (1999). Aportaciones a la formación del profesorado
desde un Programa de Orientación Universitaria dirigido al desarrollo personal, académico y
profesional del estudiante. Revista Interuniversitaria del Formación del Profesorado. Nº 34.
BORONAT, J. et al. (2002). La tutoría, en aras de la calidad de la enseñanza universitaria. Proyecto
de innovación educativa. Valladolid: Junta de Castilla y León.
BORONAT, J. et al. (2003). Guía didáctica para la personalización de la docencia universitaria.
Proyecto de innovación educativa. Valladolid. Junta de Castilla y León.
CASTELLANO MORENO, F. (1995). La Orientación Educativa en la Universidad de Granada.
Granada: Universidad de Granada.
DIAZ ALLUÉ, Mª T. (1973). Problemática académica del universitario madrileño. Madrid: ICE.
Universidad Complutense.
DURÁN, D. (Coord.) (2003). Tutoría entre iguales. Barcelona: ICE de la U.A.B.
GAIRIN, J. et al. (2004). La tutoría académica en el escenario europeo de Educación superior.
Revista Interuniversitaria del Formación del Profesorado.
GALLEGO MATAS, S. (1997). Las funciones del tutor universitario. La Orientación educativa y la
intervención psicopedagógica integradas en el curriculum. Valencia: AEOP
GONZÁLEZ, J. y WANEGEAR, R. (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Bilbao:
Universidad de Deusto-Universidad de Groningen.
GUARDIA, J. (2000). La gestión de las acciones de orientación universitaria: Una cuestión de
estructura. En H. Salmerón y V. L. López (coord). Orientación educativa en las Universidades.
Granada. Grupo Editorial Universitario.
KOLB, DAVID A.; RUBIN, IRWIN Y MCINTYRE, JAMES M. (1977) – Psicología de las
organizaciones – Prentice-Hall, México.
LÁZARO MARTÍNEZ, A. (1997). La función tutorial de la acción docente universitaria. Revista
Complutense de Educación. Vol. 8, Nº 1 y 2.
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (1999), España.
LOBATO, C. y MUÑOZ, M. (1994). Programa de Orientación en la Universidad para COU.
Bilbao: ICE. Universidad del País Vasco.
LÓPEZ, E. (1996). Una experiencia de tutoría de iguales en la Universidad. Revista Complutense
de Educación. Madrid: Universidad Complutense, Vol. 4, 2.
RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (1990). Problemática y tendencias de la Orientación Universitaria. En
AEOP: La Reforma educativa: Un reto para la Orientación. Valencia: AEOP.
RODRÍGUEZ MORENO, Mª L. y de la TORRE, S. (1989). Resultados del Cuestionario sobre
servicios de Información y Orientación académica y profesional en las Universidades
Españolas. Barcelona: Universidad de Barcelona/Fedora.
RUÉ DOMINGO, J. (2004). La convergencia europea: entre decir e intentar hacer. Revista
Interuniversitaria del Formación del Profesorado.
SCHÖN, DONALD A. (1992). La formación de profesionales reflexivos – Paidós, Madrid.
SIMON, HERBERT (1987). Making management decision: The role of intuition och emotion – En:
Academy of Management Executive, Feb. 1987, Vol 1.
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SIMON, HERBERT (2001). Creativity in the arts och the sciences – En: Kenyon Review, Spring
2001, Vol. 23, Nº 2.
SWEITZER, H. FREDERICK och KING, MARY A. (1999). The Successful Internship:
Transformation och Empowerment, Brooks: Cole Publishing.
TORREGO, L. y MONJAS, R. (2004). El programa de tutorías personalizadas. Cursos de Buendía.
Valladolid. Paper presentado en los Talleres sobre técnica docente de la Universidad de
Valladolid.
VALDIVIA SÁNCHEZ, C. (1997). Orientación y tutoría en la Universidad. En AEOP: La
Orientación educativa y la intervención psicopedagógica integradas en el curriculum. Valencia:
AEOP.
ZABALZA BERAZA, M.A. (2000). Enseñando para el cambio. Estrategias didácticas innovadoras.
Actas del XII Congreso Nacional y I Iberoamericano de Pedagogía: Cambio educativo y
educación para el cambio. Tomo I.
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