
Examensarbeten
DCPM och IPM



December: Rubriker  
sätts, handledare utses

November: Studenter  
och företag träffas

September: 
Inlämning förslag

Examensarbeten är en unik chans för dig och din organisation att få 
lära känna framtida branschkollegor och samtidigt få en för er aktuell 
fråga belyst. Studenterna jobbar i par och ägnar en hel termin åt 
en specifik frågeställning. Ju mer praktiskt förankrad frågan är i er 
verksamhet och/eller inom branschen, desto bättre blir resultatet!

Examensarbetena utförs under vårterminen varje år och börjar planeras redan under hösten. Fundera 
därför tidigt över vilka idéer och förslag du och din organisation har. En tidig start gör att både ni, 
studenterna och lärarna ges de bästa förutsättningarna för ett professionellt samarbete.

Tiden går fort! Lämna ditt förslag redan idag!

Se professionella examensarbeten 
som en möjlighet!

Johanna Hallgren, Rickard 
Olsson, Tim Jonsson och 
Nicodemus Stiller belönades 
med stipendium från CMB 
för sina examensarbeten under 
exjobbskonferensen i juni 2016. 
Här flankerade av Fredrik 
Olsson, ordförande i CMB:s 
utbildningsutskott, och Bengt 
Christensson, vd CMB.



Maj/juni: 
Slutpresentation

Januari:  
Start ex-jobb

December: Rubriker  
sätts, handledare utses

Tema/ämnen
Ämnesområdet management inom 
samhällsbyggnadssektorn är brett och 
berör områden som ledning, styrning 
och organisering av projekt och företag. 
Frågeställningarna kan relatera till såväl 
myndigheter som olika företag inom 
byggsektorn. Det viktigaste är att frågan är 
förankrad i ett intresse från de organisationer/
företag som deltar.

Studenterna
Huvuddelen av de studenter som 
genomför examensarbeten kopplade till 
management inom samhällsbyggnad följer 
mastersprogrammen DCPM, Design 
and Construction Project Management 
(managementfrågor inom samhällsbyggnad) 
och IPM, International Project Management 
(internationella projekt generellt).

I praktiken
Examensarbetet inleds i januari och 
avslutas i slutet av juni, se tidplan nedan. 
Studenterna arbetar i par och har en 
handledare från Chalmers. En kontaktperson 
från organisationen/företaget samverkar 
med handledaren samt deltar på startmöte, 
avstämningar under arbetets gång, 
slutpresentation hos värdföretaget samt vid den 
avslutande examensarbeteskonferensen.

Studenternas utbildningsspråk är engelska 
och gruppen består av både svenska och 
internationella studenter.

Kontakt
DCPM: Martine Buser, tel 031-772 56 47, 
buser@chalmers.se

Anmälan görs på hemsidan,  
www.cmb-chalmers.se, under 
fliken ”Utbildning”. 

Välkommen att lämna ditt förslag senast  
den 30 september!
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