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¨ Uppdragets konkreta utformning, tider och antal träffar bestäms i överenskommelse med studentkonsulterna. 
¨ Studenterna kontaktar er inom de första två veckorna av terminen. Det är därför viktigt  

att ni finns tillgängliga på telefon från terminsstart (1 september/15 januari). 
¨ Konsultationskursen sträcker sig över cirka tio veckor. Det är därför viktigt att ni har möjlighet  

att sätta igång uppdraget senast tre veckor efter terminsstart.  
¨ Ytterligare en person, utöver dig som beställare, ska vara informerad om uppdraget. Personen ska  

ha mandat att hålla kontakt med konsulterna vid er frånvaro.  
¨ Det är viktigt att uppdraget är väl förankrat i arbetsgruppen som ska ingå i konsultationen/handledningen.  
¨ Du som uppdragsgivare ska på förhand bestämma om du ska vara en del av konsultationen/handledningen.  
¨ Du som uppdragsgivare ska på förhand fundera på hur mycket tid du och/eller gruppen har möjlighet  

att lägga på uppdraget.  
¨ I handledningsuppdrag samt konsultationsuppdrag som äger rum vid flera tillfällen är det viktigt  

att samtliga deltagare i gruppen har möjlighet att närvara vid så många träffar som möjligt.  
¨ För att uppdraget ska kunna genomföras är det viktigt att ni håller er till överenskomna tider.  

Vid behov av ombokning, tänk på att boka om tider i god tid. Vid för stora avsteg från den överenskomna  
tidsplanen kan uppdraget komma att avbrytas.  

¨ Ett utvärderingsmöte mellan uppdragsgivare och studenter ska alltid äga rum vid slutet av ett uppdrag.  
Detta gäller även om ett uppdrag av någon anledning har avslutats i förtid.  

¨ Uppdragsgivare betalar resor och andra omkostnader (t.ex. materiel) direkt till studenterna.  
Universitetet har ingen möjlighet att skicka faktura, utan du som uppdragsgivare får tillsammans  
med studenterna vid första kontakt avtala hur betalning ska gå till.  
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