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Riktlinjer gällande handledarskap när studenter gör
sitt examensarbete utanför KI
Frågan om huruvida det ska finnas en KI-anställd/KI-anknuten handledare när en
student gör sitt examensarbete utanför KI, till exempel utomlands, har aktualiserats
av läkarprogrammet.
Att studenten har en KI-anknuten handledare i dessa fall är viktigt av flera skäl. Det
allra viktigaste skälet är att examensarbetena vid KI ska hålla en hög och jämn
kvalitet; den externa handledaren ska vara väl insatt i ämnet för examensarbetet men
kan inte förväntas vara lika insatt i KI:s kvalitetskriterier. Det är därför KIhandledarens uppgift att göra bedömningen om examensarbetet når upp till godkänt
enligt KI:s riktlinjer för bedömning av examensarbeten och därmed kan lämnas in
för examination. Vidare bör KI-handledaren ansvara för att följa progressionen i
arbetet, dels för att kunna säkerställa att studenten följer den fastställda
projektplanen, dels för att förhindra att arbeten som innehåller plagiat lämnas för
examination. Slutligen ska KI-handledaren utgöra länken till den lokala handledaren,
och det är också viktigt att studenten har någon att vända sig till om samarbetet med
den externa handledaren inte fungerar.
Styrelsen för utbildning beslutade den 11 oktober 2010 att följande gäller när
studenter gör sitt examensarbete utanför KI.
• Studenten ska alltid ha en KI-anställd eller KI-anknuten1 handledare.
• Såväl KI-handledare som extern handledare utses av kursansvarig institution.
• KI-handledaren ska uppfylla eventuella programspecifika krav.
• KI-handledarens uppgifter är att ansvara för att examensarbeten som lämnas
in för examination når upp till godkänt enligt KI:s riktlinjer för bedömning
av examensarbeten,2 att följa progressionen i arbetet samt att fungera som
länk mellan KI och den lokala handledaren och erbjuda studenten stöd om
samarbetet med lokala handledaren inte fungerar.

1

KI-anknuten innebär att en person enligt beslut medverkar i KI:s verksamhet utan att var anställd
vid KI eller registrerad som forskarstudent vid KI. Grund för att bli anknuten kan exempelvis vara
man är Landstingsanställd med forskningsmedel på KI eller som undervisar på KI eller icke anställd
docent som deltar i KI:s verksamhet. Beslut att anknyta en person fattas av prefekt eller motsvarande.
2
Handledaren bör avråda studenter från att lämna in sitt examensarbete för examination om det inte
bedöms nå motsvara målen för godkänt. Om en student insisterar på att få sitt arbete bedömt, har
dock studenten rätt att få det.
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