Information till arbetsplats kring kursen Branschanalys och
yrkesorientering
Mälardalens högskola arbetar aktivt med att förstärka samverkan med företag och
offentlig verksamhet och vi är glada över att ni vill vara en del av det arbetet.
Det akademiska ämnet Informationsdesign läses på ett treårigt program med tre olika
inriktningar:
 Informativ illustration
 Rumslig gestaltning
 Textdesign
I kursen Branschanalys och yrkesorientering har studenterna möjlighet att fördjupa och
tillämpa sina kunskaper via en arbetsplatsförlagd yrkesorientering, d.v.s. en praktik som
kopplar yrkesverksamhet till grundutbildningen. Syftet är att studenten via praktiken ska
skaffa sig en fördjupad syn på moment/ ämnesområden som är karaktäristiska för
respektive inriktning, d.v.s. arbeta med uppgifter som på något sätt är relevanta för
arbetsplatsen och dessutom skaffa sig en helhetsbild genom att till exempel samla in
fakta och göra intervjuer.
Kursen genomförs i det vi kallar läsperiod 2a (v. 45-49). Första veckans måndag samt
sista veckans torsdag och fredag är studenterna på högskolan. Resterande tid, lite över
fyra veckor, kan de disponera för praktiken och befinna sig på arbetsplatsen.
Välkommen att delta på studenternas presentation. Kontakta Johan Sundström
(johan.sundstrom@mdh.se) på 016-15 3639 för tid och plats
Det är viktigt att studenten får en kontaktperson/handledare på arbetsplatse n som kan
sätta in studenten i verksamheten, presentera arbetsplatsen och de tänkta
arbetsuppgifterna. Till kursstarten skriver studenten ett PM som omfattar en kort
beskrivning av praktikprojektet, inklusive namnet på kontaktpersonen på arbetsplatsen.
Studenten skriver också en rapport vars huvudsakliga syfte är att koppla samman
kunskap från den praktiska yrkesverksamheten med kunskap inhämtad under
utbildningen.

För att våra studentförsäkringar ska kunna fungera utanför skolan så kräver
Kammarkollegiet att vi har en etablerad kontakt med dig som handledare. Jag önskar
därför att du skickar ett kort meddelande per e-post som bekräftar att studenten har
en praktikplats hos er. Skicka detta till Johan Sundström (johan.sundstrom@mdh.se).
Studenterna har alla olika erfarenheter och bakgrund men en sak har de gemensamt –
möjligheten att ge nya perspektiv på sina ämnesområden. Vi hoppas att praktiken ska bli
ömsesidigt utvecklande för både er och studenterna!
Vänliga hälsningar önskar
Carina Söderlund
Bjarne Hindersson
Johan Sundström, kursansvarig

