Hur får man kontakt
med exjobbare?

Behöver du

IT/Data

Formulera med några rader
behovet/uppgiftsidé

kompetens?
Anlita en blivande
ingenjör, en ex-jobbare!

Förmedla idén via formulär på
exjobbsportalen:
http://www.ict.kth.se/xjobb/

Och gör oss varandra en tjänst!
Pröva oss i
Elektronik, Datorteknik, Datateknik, Programmering,
Datornätverk, Webb, Databaser, Krav, UML,
Inbyggda system, Processorer, Operativsystem,
Internet, Servrar mm inom IT/ICT.

Efter granskning (kan ta en
vecka) publiceras förslaget

Skolan för informations- och kommunikationsteknik
KTH i Kista
Intresserade studenter tar
kontakt med företaget

08 - 790 40 00
www.kth.se/ict
(synpunkter till Anders Sjögren, as@kth.se)

Presentation
Opponerat Slutligrapport

Avslut

Hittat uppgift

Kursregisterad

Start

Projdef. Metod,teknik bestämt
platsmöte

Genomförande
Förstudie

Anmälaom exjobb

•

Rapporter från examensarbeten publiceras
hos KTH med DIVA-systemet som går att
finna via KTHs biblioteks hemsida.
Se länken, kryssa i rutan ”studentuppsatser”
http://kth.diva-portal.org/

Här följer några rapporter för 10veckorsarbeten
”Vidareutveckling av ett företags datornät”
“Widget Integration with Ericsson Business
Communication Suite”
“Utveckling av mobilapplikation för
säkerhetssystem”

Förmedla dina önskemål om
examensarbete till våra studenter på
http://www.ict.kth.se/xjobb/

Deadlines

•

Exempel på examensarbeten

Sök upp webbsidan ovan och skriv in dina
sökord för att se vad vi går för!

Milstolpar

•

Faser

•

Mars
April
Maj
Juni
v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24

•

v9

•

v8

•

Februari
v6 v7

•

KTHs ingenjörsutbildningar avslutas
med att studenterna gör sitt
examensarbete.
De korta (3 åriga) högskoleingenjörsutbildningarna avslutas med ett 10veckors arbete/projekt och de långa
(5-åriga) civilingenjörsutbildningarna
med ett 20-veckors arbete.
Studenterna genomför arbetet enskilt
eller i par.
Arbetet utförs på företag eller
institution.
Uppgiften eller projektidén kommer
som förslag från företaget utifrån ett
önskemål eller behov.
Tillsammans med företaget formuleras
en projektdefinition som skall passa
till allas förväntningar.
Examensarbetet utförs på företaget
med en handledare från företaget.
Studentens arbete är gratis om inget
annat anges.
Redovisning sker alltid i form av
skriven rapport och muntlig
presentation. Mer kan tillkomma
beroende på önskemål.

Examensarbetet planeras för det mesta utifrån följande projektmodell. I detta fall ett 10veckors arbete, rutan i bilden.

v5

•

Arbetsmodell

Månad
November
December
Januari
Vecka nr v 45 v 46 v 47 v 48 v 49 v 50 v 51 v 52 v 1 v 2 v 3 v 4
Förberedelsefas, uppstart

Vad är detta, hur gör man?

Examensarbeten är vanligast på vårterminen men
förekommer under hela året

