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Motion: Nämnd för internationell sommarpraktik (ENIA)
Hösten 2012 bildade vi en arbetsgrupp under Studienämnden med syfte att undersöka
möjligheterna för W-studenter att åka på sommarpraktik på internationella universitet.
Inspirationen hämtades från Kemisektionens organ för sommarpraktikplatser i USA, CHUST.
Hittills har vi genomfört ett möte med CHUST och formulerat en arbetsplan med ett
budgetutkast för vårterminens fortsatta arbete. För att vi i arbetsgruppen ska kunna hitta
lämpliga forskningsområden på internationella universitet, för studenter på alla våra
masterinriktningar, måste vi veta vad man kan göra. Därför ska vi under VT13 genomföra
studiebesök på programmets olika skolor för att hämta inspiration för det fortsatta arbetet. Om
vi lyckas samla in pengar enligt budgeten ska dessa under våren användas till marknadsföring,
bland annat genom lanseringen av en hemsida och genom att knyta kontakter. Allt detta ska
lägga grunden för själva arbetet att hitta praktikplatser inför sommaren 2014.
Varför ENIA? Kopplingen mellan W-studenterna, forskningsvärlden och arbetslivet är inte
alltid självklar, och praktik är en rolig möjlighet att få en djupare förståelse för saker vi annars
bara läser om i böckerna och samtidigt utvecklas som person. Visserligen finns det redan
möjligheter att ta sig utomlands (till exempel genom Erasmus eller IAESTE), men syftet är
delvis att skapa en plattform där elever på programmet ordnar praktikplatser i
forskningsprojekt som passar just studenter på Energi och Miljö. På lång sikt stärker detta
även förhoppningsvis programmets kontakter med andra universitet och gör att våra studenter
blir eftertraktade ute i världen, såväl som på hemmaplan.
Därför yrkar vi:


att en nämnd med namnet ENIA-kommittén (Energy and Environmental Internships
Abroad) bildas



att i W-sektionens reglemente lägga till punkt 3.? ENIA-kommittén med texten:
”ENIA-kommittén verkar för internationell praktikerfarenhet, genom att ordna
sommararbeten för W-teknologer i årskurs tre och högre. Kommittén ska främja att
programmets studenter blir intresserade av forskning och jobb utomlands. En del av
syftet med kommittén är att väcka uppmärksamhet för programmet och dess studenter
på och utanför KTH. Det blir därmed kommitténs uppgift att skapa och upprätthålla
goda kontakter med internationella universitet.”



att i W-sektionens stadgar lägga till punkt 4.3.? ENIA-kommittén med texten:
”ENIA-kommittén har till uppgift att stärka W-sektionens kontakter med utländska
universitet genom att arbeta för att ordna internationell sommarpraktik för sektionens
medlemmar. Kommittén ansvarar för processen för utdelning av dessa praktikplatser.
ENIA-kommittén skall bestå av upp till fem ledamöter, varav en väljs till ordförande.
Nämndens ordförande och övriga fyra ledamöter i kommittén väljs av sektionsmötet.”

