
	

Stöd våra studenter – låt dem skugga er projektledare 

Studenterna som går på mastersprogrammet DCPM (Design and Construction Project 
Management) saknar ofta praktisk kunskap och erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen. 
De internationella studenterna upplever att det är svårt att hitta exjobb och arbete efter 
avslutad utbildning. Av dessa anledningar har CMB startat initiativet ”skugga en 
projektledare”. 

Förra året genomförde vi en pilotomgång av skuggningen, med mycket goda utlåtanden efteråt. Vi har 
därför beslutat utveckla satsningen vidare och kommer nu erbjuda samtliga internationella studenter i 
DCPM att, i par med en svensk student, ta del av denna möjlighet. Nu söker vi därför projektledare 
(eller motsvarande funktion) hos er som är intresserade av att under ett par tillfällen under våren låta 
sig skuggas av två ambitiösa studenter som läser första året på mastersprogrammet DCPM. 
 
En av studenterna kommer vara svensktalande, medan den andra studenten har en internationell 
profil och primärt kommer kommunicera på engelska. Den svenska studenten kommer fungera som 
språklig och kulturell brygga. Det är en fördel om projektledaren känner sig bekväm med att 
kommunicera med studenterna på engelska, även om de vid själva skuggningen sannolikt kommer 
möta många situationer där svenska talas, exempelvis vid projektmöten, kundträffar och liknande. 

Genom att skugga en projektledare ges studenterna en inblick i projektledarens arbetsdag, och får på 
så sätt en känsla både för arbetssätt och branschkultur. De får också insikt i vad det faktiskt innebär 
att arbeta som projektledare, att driva projekt, möta kunder, hantera teknikfrågor med mera. 

Initiativet genomförs tillsammans med CMB:s partnerföretag och är förlagt till studenternas tredje 
läsperiod (15 januari till 17 mars, 2018). Mer specifika tider beslutas av projektledaren tillsammans 
med studenterna. Varje skuggningstillfälle varar uppskattningsvis en halvdag, men kan variera 
beroende på förutsättningar. Ett övergripande upplägg kan se ut så här: 

 - Första mötet: Beskrivning av projektledarrollen, samt aktuella projektengagemang. 

 - Andra mötet: Projektmöte och arbetsplatsbesök. 

 - Tredje mötet: Kundmöte, relaterat till projektleverans. 

 
Senast den 1 november vill vi ha er intresseanmälan. 
 
Frågor och anmälan till Lars Bankvall på CMB lars.bankvall@cmb-chalmers.se, 0703-16 08 97. 
 
Tack på förhand! 


