Kontaktuppgifter och tider för uppsatsskrivande på Mälardalens
högskola för grundprogramsstudenter
Sjuksköterskeprogrammet
Kontaktpersoner:
Agneta Mählquist agneta.mahlquist@mdh.se telefon 016-153742, 073-0593502
Annelie Gusdal annelie.gusdal@mdh.se telefon 016-153732, 070-7940591
Tidsram:
Verksamheten kan när som helst under läsåret lämna förslag på uppsatsämnen, finns
funderingar kan den kliniska adjunkt som är knuten verksamheten hjälpa till.
Sjuksköterskestudenterna har en metodkurs i termin 4 då de väljer ämne och skriver
PM. I termin 5 skrivs uppsatsen och målet är att bli klar dock finns studenter som
skriver även in i termin 6. De studenter som går spår 1 skriver i början av terminen
och spår 2 skriver i slutet av termin 5.
Det kan ibland ta lång tid tills att ett ämne väljs, vissa ämnen kan vara så innehållsrika
att det räcker till flera uppsatser. Studenterna får inte göra patientintervjuer.
Personalintervjuer är tillåtna dock behöver studenten ha en etisk prövning.
När studenten har fått betyg G-VG skall en powerpoint-presentation och den färdiga
uppsatsen skickas till den verksamhet som föreslagit ämnet.
Fysioterapiprogrammet
Kontaktperson:
Petra Heideken Wågert petra.heideken.wagert@mdh.se telefon 021-103188
Tidsram:
Verksamheten kan lämna in uppsatsämnen i december, gärna i en mall Bilaga 1 och
2. Ämnen som lämnas in presenteras för studenterna i mars då de kan kontakta
idégivaren.
PM skrivs i T4 under vårterminens sista tre veckor (mitten av maj-början av juni), då
en del kontakt med idégivaren kan förekomma.
Uppsatsen skrivs på delfart i T5 under höstterminen (=datainsamling) och på helfart i
T6 under vårterminens första veckor. Slutseminarier hålls i mitten av februari, likaså
en presentation av uppsatsen, idégivare är välkomna att lyssna vid båda dessa
tillfällen.
Examinerad uppsats brukar vara klar för ”spridning” i april/maj.

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Fysioterapeutprogrammet

Manual för beskrivning av
Tillgängligt ämne för Examensarbete vid Fysioterapeutprogrammet
Titel:

Här anges en kort arbetstitel, som klart visar vad examensarbetet ska
handla om

Område:

Här anges examensarbetets område som antingen kan vara del i
forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) eller
kvalitetsutveckling i verksamheter i Södermanland och Västmanland.
Forskningsprojekt
Området initieras av forskare verksamma på MDH. Studenterna ska
göra ett examensarbete som har direkt anknytning till ett pågående
forskningsprojekt på någon akademi alt. hos en forskargrupp på MDH.
Verksamhetsutveckling
Området initieras av verksamheter i Södermanland eller Västmanland
och kan ha följande inriktningar:

Beskrivning:

Verksamhet/
kontaktperson:

a) Verksamhetsuppföljning där studenterna kartlägger och/eller
utvärderar information som samlas in eller som redan har
samlats in i verksamheter i Södermanland och Västmanland.
Då studenterna har begränsat med tid att själva samla in data,
är all hjälp de kan få med datainsamlingen varmt välkommen!
b) Litteraturstudie, enkätstudie eller annan form av studie. Ni
kanske vill söka evidens för en behandlingsmetod, vilka test
som finns för en viss grupp eller undersöka vad/hur andra
verksamheter gör i speciella frågor.
Här beskrivs kort ett problem. Vad man vill åstadkomma med
examensarbete, samt något om vad studenternas uppgifter är. Vilket
patientunderlag finns, är data insamlade (beskriv då vad som finns), hur
är resultaten tänkta att användas etc.
Här anges namn på verksamhet, alternativt en akademi/forskargrupp på
MDH. Här anges även namn, e-post adress, telefonnummer till
kontaktperson i verksamhet alt. akademi vid MDH. Kontaktperson kan
efter överenskommelse med student och handledare vara bihandledare
till examensarbetet.

Bilaga 2

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Fysioterapeutprogrammet

Tillgängligt ämne för Examensarbete vid Fysioterapeutprogrammet

Titel:

Område:

Beskrivning:

Verksamhet/ kontaktperson:

