
Kommunikationsträning 
för studenter

www.ibg.uu.se/student/diana

Rusta dig för arbetslivet!

Oavsett vad du kommer att arbeta med efter din utbildning 
kommer du att behöva kommunicera din kunskap 
på olika sätt. Kommunikativa färdigheter efterfrågas 
alltmer av arbets givarna och många alumner berättar 
hur viktig kommunikations träningen varit när de börjat 
arbeta. Gör det bästa av din utbildning och satsa på 
kommunikationsträningen!



Hur fungerar DiaNa 
kommunikationsträning?

DiaNa (Dialog för Naturvetare och 
Teknologer) är färdighetsträning 
i kommunikation som sker 
systematiskt och ämnes integrerat. 
Kommunikationsövningarna bygger på 
varandra så att din kommunikations
förmåga utvecklas under utbildningens 
gång. Övningarna behandlar olika aspekter 
av kursernas ämnesinnehåll och utgör 
därför en naturlig del av kursen.  

Återkoppling

Efter varje kommunikationsövning får du 
konstruktiv återkoppling som fokuserar på 
dina styrkor och utvecklingsmöjligheter. Både 
medstudenter och handledare ger  
återkoppling. 

Självvärdering 

För att utvecklas i din kommunikations
förmåga gör du självvärderingar i en digital 
portfölj efter varje övning. Där samman fattar 
du den återkoppling du fått och sätter upp 
nya mål inför nästa övning. 

Handledarsamtal 

Du som student erbjuds enskilda samtal 
med en handledare om hur du upplever 
din kommunikationsträning och utveckling. 
Samtalen utgår från dokumentationen i din 
digitala portfölj. 

Intyg

I slutet av utbildningen kan du begära att få 
ett intyg på din genomförda kommunika
tionsträning. Intyget är en merithandling 
som du kan använda dig av när du går ut i 
arbetslivet och söker jobb. 
 

Naturvetarkonferensen

Varje höst anordnas en DiaNakonferens där studenter håller 
presentationer inom sina intresseområden. En inbjuden 
föreläsare inleder med en föreläsning om ett aktuellt 
och spännande ämne. Konferensen ger dig som student 
möjligheten att öva på att presentera inför en stor publik. 

Vilka färdigheter tränas – och hur?

•	 Muntliga presentationer med progression – från kortare till 
längre presentationer, inför en liten grupp till en stor publik, 
med ökat användande av tekniska hjälpmedel och ökande krav 
på professionalitet

•	 Skriftlig kommunikation – från kortare till längre vetenskapliga 
och populärvetenskapliga texter och rapporter med ökande 
krav på professionalitet 

•	 Gruppkommunikation – grupparbeten och diskussioner med 
fokus på effektivt arbete i gruppen och gruppdynamik

 

Läs mer på webben:  
www.ibg.uu.se/student/diana/  

eller kontakta  
DiaNa-koordinatorerna:  

diana@ibg.uu.se

Skaffa dig en fördel inför arbetslivet – satsa på kommunikationsträningen!


