
 
 

WEBBFORMULÄR FÖR EXTERNA UPPSATSSAMARBETEN 
Som ett första steg i kontakten med oss ber vi er vänligen att fylla i nedanstående formulär. Alla 
frågor är inte obligatoriska men ju mer information vi har om den undersökning som ni vill 
genomföra, desto snabbare kan vi avgöra om vi kan hjälpa er och vilka personer ni i så fall behöver 
komma i kontakt med. 

Ditt namn* 

Organisationens namn* 
 

Kontaktuppgifter* 
 
 
Kort beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet 
 
 
 
Bakgrund till förfrågan 
 
 
 
Ev. projektbeskrivning 
 
 
 
Vilken/vilka frågor ska uppsatsen behandla?* 
 
 
 
Vilka är tänkta att delta i studien?* 
 
 
 
Hur rekryteras de? 
 
 
 
Ev. etiska frågor 
 
 
 
 



 
 

Speciella önskemål om studenternas kompetens 
 
 
 
När skulle ni vilja starta upp undersökningen?* 
 
 
 
När skulle ni behöva ha resultatet?* 
 
 
 

 

Här kan du om du vill själv göra mer specifika val av studenter (det går bra att kryssa för flera).  

 Utbildning Nivå Antal 
arbetstimmar1 

Tidsramar 

    Val av 
uppsatsämne 
senast 

Uppsatsen 
klar 

 Kandidatkursen Grundnivå2 400 Slutet av 
september 

Början av 
januari 

 Slutet av januari Början av 
juni 

 Mastersutbildning Avancerad 
nivå3 

800 Engagerar sig i sitt 
tema 4 till 12 
månader innan 
uppsatsarbetet 
påbörjas (januari) 

Början av 
juni 

 Psykologprogrammet Avancerad 
nivå 

800 Februari Början av 
januari året 
därpå 

 Oktober Början av 
juni året 
därpå 

 Psykoterapeut-
programmet 

Avancerad 
nivå 

400 Höstterminen 
2019 t o m 
höstterminen 
2020 

Slutet av 
vår-
terminen 
2021 

                                                           
1 Detta inkluderar såväl planering, fältarbete och författandet av rapporten (uppsatsen) som ska skrivas enligt 
de kvalitetskriterier som gäller vid institutionen för psykologi. 
2 Studenterna har läst motsvarande 5 terminer på universitetsnivå innan de påbörjar uppsatsen. 
3 Studenterna har läst motsvarande 9 terminer på universitetsnivå innan de påbörjar uppsatsen. 
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