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OffshoreVäst-stipendium för bästa
examensarbete
Kortfattad beskrivning (max 2000 tecken)
Se bifogad projektbeskrivning.

Mål med projektet
Att etablera ett årligen återkommande stipendium som delas ut till bästa examensarbete inom
området offshore.

Projekttid
Start: 2014-03-24
Slut: Löper under hela OffshoreVästs projekttid

Budget
25 000 kr per år för stipendiebelopp
4 000 kr rese- och boendekostnad för vinnande studenter i samband med OffshoreVäst årsmöte
WP-ledare för WP4, Offshore Academy, förväntas lägga tid inom OA för sammanställande av
inkomna förslag och annan administration för stipendiet. Detta tas inom ramen för ledning av OA.

Sökande organisation/företag
Chalmers tekniska högskola AB
Andreas Hanning
WP-ledare Offshore Academy
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Stipendium för bästa examensarbete inom
offshore – FÖRSLAG

För att öka samarbetet mellan företag och akademi inom offshore är studenterna på akademierna inom
Offshore Academy (Chalmers, KTH, Linnéuniversitetet) en utmärkt resurs. För att utveckla detta samarbete
och stödja studenternas satsningar inom området offshore, föreslår vi härmed att OffshoreVäst instiftar ett
stipendium för bästa examensarbete inom offshore. Detta stipendium är tänkt att delas ut årligen, med start
2014.

Upplägg
Alla examensarbeten som genomförs inom området offshore på Chalmers, KTH eller Linnéuniversitetet kan
väljas till bästa examensarbete. Med examensarbete menas härmed uppsats på kandidat- (eller liknande, t.ex
sjöingenjör eller sjökapten), magister- eller masternivå.
ALTERNATIV A1: För att bli vald till bästa examensarbete måste arbetet genomförts tillsammans med en av
OffshoreVästs konsortiemedlemmar.
Förklaring A1: Detta alternativ främjar samarbete mellan företag inom OV och akademierna. Det driver också
företag till att vilja vara delaktiga i OV, samt att aktivt bidra med projekt för examensarbeten.
ALTERNATIV A2: Det är extra meriterande ifall examensarbetet har genomförts tillsammans med en
konsortiemedlem inom OffshoreVäst.
Förklaring A2: Även detta alternativ främjar samarbete, men till en lägre grad. Det sätter heller inte samma
press på företagen att vara aktiva. Dock bidrar det till att fler examensarbeten kan komma på fråga, då
flertalet examensarbeten inom kandidatnivå inte genomförs på företag som är inom OV i år. Detta alternativ
skulle kunna gälla för uppstarten av stipendiet, dvs för 2014 och att man senare övergår till alternativ A1.
För att ett examensarbete ska kunna bedömas ska det ha inkommit till OffshoreVäst senast under juli månad.
Det gör att examensarbeten som har publicerats under perioden juli-juni som föregår inlämnandet kan
beaktas för stipendiet. Författaren nominerar sitt examensarbete genom att skicka in examensarbetet till WPledare för Offshore Academy tillsammans med en kort sammanfattning. Denna sammanfattning ska skrivas på
en av Offshore Academy tillhandahållen mall. WP-ledare för Offshore Academy sammanställer alla inkomna
förslag.
Examensarbetena kommer att bedömas av en jury, som utses av OffshoreVäst processledning. Alla inkomna
förslag ska bedömas utifrån ett antal kriterier och det examensarbete som får högst betyg enligt dessa kriterier
väljs till årets bästa examensarbete. Det examensarbete som väljs till bästa arbete presenteras
på www.offshorevast.com, samt på OffshoreVästs årsmöte.

Urvalskriterier
Urvalskriterierna som juryn ska bedöma bästa examensarbete efter följer nedan. De är baserade på målen för
OffshoreVäst för att tydligt knyta samman OffshoreVästs satsning med studenternas perspektiv. Juryn ska
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bedöma examensarbete enligt skalan ”1 - uppfyller inte målet alls” till ”5 - uppfyller målet helt”. Det
examensarbete som får högst medel är det som väljs till bästa examensarbete. De urvalskriterier som
examensarbetena ska bedömas efter presenteras nedan.
Examensarbetet…
•
•
•
•
•
•

kan skrivas om till en konferens-, eller tidsskriftartikel
bidrar till hållbar utveckling
bidrar till att utveckla svenska industrisegment inom offshore
kan komma att bidra till ökad sysselsättning
presenterar en innovativ produkt/process/tjänst
(Ifall alternativ A2 väljs: Examensarbetet har genomförts med en av OffshoreVästs
konsortiemedlemmar. Bedöms endast med ”0 – Nej” och”5 – Ja”.)

Stipendiebelopp
Att få sitt examensarbete valt till bästa examensarbete innebär att författaren/författarna får ett
stipendiebelopp.
Alternativ B1: Bästa examensarbete erhåller 25 000 kr.
Alternativ B2: Bästa examensarbete på magister-, eller masternivå erhåller 15 000 kr.
Bästa examensarbeten på kandidatnivå (eller liknande) erhåller 10 000 kr.
(Beloppen är samma, oavsett om det är en eller flera som mottar priset.)

För att kunna presentera det vinnande examensarbetet på OffshoreVästs årsmöte får författaren/författarna
även resa och uppehälle i samband med OffshoreVästs årsmöte betalt.

För Offshore Academy
Andreas Hanning, WP-ledare
andreas.hanning@chalmers.se
031-772 26 81
2014-03-24

www.OffshoreVast.com

Sida 2 av 2

