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FULLMÄKTIGEHANDLING
Rapport från Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 7 oktober 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande 2015/2016

Rapport från Kårstyrelsen
Perioden 2015-09-08 till 2015-10-07

September månad är präglad av nollning, vilket påverkat Styrelsens arbete. Förutom att vi hjälpte till på
Kårestivalen har alla ledamöter representerat Kåren på Gasquer på sin kontaktsektion och sin
hemmasektion.
Arbetet med Verksamhetsplanen har sakta men säkert kommit igång, vissa punkter mer än andra.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns goda förhoppningar för alla punkter. Det löpande arbetet är
också i en uppstartsfas och alla punkter från förra året har lämnats över.
I övrigt har vi haft två Styrelsemöten och behandlat en stor mängd motioner och liknande. Vi har haft
givande och nyttiga diskussioner och kommit fram till rimliga beslut. Arbetsmiljön inom Styrelsen
upplevs som god.
De stora frågor Styrelsen jobbat med, utöver Verksamhetsplanen, är bland annat Kårens arbete med
välgörenhetsprojekt, revidering av SOUP:en samt frågan om anställningsform för Kårhusservice.
Sammantaget är känslan bra nu när arbetet dragit igång på riktigt.

I tjänsten, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 2015/2016
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Kårhuset Lund, 7 oktober 2015
Björn Sanders, Kårordförande

KFS har lanserat sin nya hemsida med en mycket snyggare design och förbättrad
sökfunktion där man även kan se lagersaldo. Det har diskuterats huruvida man skulle
integrera internetköp på sidan, men det ansågs som en onödig feature som bara hade kostat
pengar att utveckla. Hemsidan har varit välbesökt och KFS är väldigt nöjda och lite hånfulla
eftersom deras hemsida kom före Kårens. Dessutom har ett nytt domännamn diskuterats
men lämnats till förmån för en diskussion om ett helt nytt namn till bokhandeln – mer
information om detta kommer.

Under nollningen har KFS sponsrat alla sektioner i utbyte mot att alla phaddergrupper tar
sina nollor förbi KFS och visar dem bokhandeln. Under den tiden hjälpte även heltidarna till
med att stå i butiken och informera nollorna om att KFS är helt ägt av Teknologkåren. Detta
har fungerat mycket bra i år och försäljningen har ökat jämfört med samma period förra året.
Dessutom gjorde en specialsatsning på att ta in böcker till ekonomistudenter och informera
studenterna på deras föreläsningar. Dock har detta inte gett så positivt utfall som önskat.

I KFS styrelse har man diskuterat hur man ska förhålla sig till sponsringsförfrågningar och
kommit fram till att huvudprincipen måste vara att KFS som företag ska tjäna på att sponsra.

På bolagsstämman kommer undertecknad som aktieägarrepresentant välja nya
styrelseledamöter och, då Carl-Magnus har aviserat att han inte ställer upp igen, ny
styrelseordförande. Kandidaterna har diskuterats i både KFS styrelse såväl som STLTH.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Presidierapport FM8

Kårhuset Lund, 8 oktober 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Presidierapport FM8
Följande är den sammanställda presidierapporten från presidiet för september månad avsedd för
Fullmäktige. Rapporten är huvudsakligen skriftlig och endast frågor kommer att besvaras under mötet.
Rapporten är uppbyggd runt följande rubriker:
 Utbildning och politik
 Fritid och rekrytering
 Näringsliv och ekonomi
 Övrig verksamhet
 Verksamhetsplanen

Utbildning och politik
Under perioden har vi jobbat extra hårt med Riktlinjerna för internationalisering, som verkar få
genomslag. Dessutom har SOUP:en genomgått sin sista förankringsfas och skickats upp till
fullmäktige. Vi har även återöppnat frågan om läsårsindelningen där vi skickade in underlag från KTH
till förra UBB-mötet och de är positiva till att vi inkommer med förslag på en arbetsgrupp som kan
arbeta med frågan. Slutligen har vi dragit igång arbetet med att belysa hållbarhet i utbildningen.
Framöver ligger utbildningar för studeranderepresentanter, studieråd och skyddsombud. Samt att
tillsammans med LUS svara på remisserna “20 år av högre utbildning” av Lars Haikola som behandlar
bland annat dubbelexamina och “Det akademiska ledarskapet” av Kåre Bremer som behandlar bland
annat universitetsstyrelsens rekrytering och sammansättning.

Fritid och rekrytering
Medlemsrekryteringen gick bra och cirka 1500 av 1900 studenter blev medlemmar. Kårestivalen blev
större än tidigare år och vi tror på konceptet för framtiden. Många svar på funktionärenkäten har
resulterat i att utskottsordförandena just nu rekryterar friskt. Statistik inkommer till nästa
fullmäktigemöte.
Nollningen har överlag flutit på bra från kårens sida. Dessutom har kårens nyreviderade Alkohol- och
drogpolicy mottagits väl av tillståndsmyndigheten.
Framöver ligger bland annat inspirationsföreläsning med Erik Ståhl, Sjøn Sjøn Ocean Race, Lophtet
50 år – Oktoberfest och ET-slasque. Utöver det kommer även utbildningsutskottet tillsammans med
Allium fira införandet av anonyma tentor för att belysa kårens påverkansarbete på ett lättsamt vis.

Näringsliv och ekonomi
De företag som har varit på Teknologkåren under Nollningen har samtliga varit mycket nöjda.
Dessutom har kontanthanteringen kring nollningsevenemangen fungerat smärtfritt.
Framöver kommer TLTH Näringsliv dra igång en rad olika nya intressanta projekt som just nu är för
tidiga för att ta upp i detalj.
ARKAD har dragit igång ordentligt, projektgruppen fungerar mycket bra. Eventsen har redan börjat
och marknadsföring för bland annat ARKAD Awards är igång. Dessutom kommer en värdkickoff
snart annordnas.
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Björn Sanders, Kårordförande

Övrig verksamhet
Pedellen ska dra igång en översyn av Kårhuset efter Nollningen och runda det med en fixhelg. Vi
håller på att skapa ett digitalt in- och utskrivningssystem för sprit- och engångsartiklar för att
effektivisera Aktsams arbete. Dessutom håller enkätundersökningen om alkoholvanor och -kultur på
att sammanfattas för att kunna presenteras på ett tillgängligt vis.
Utöver det händer många småprojekt där några är speciellt nämnvärda:
 Marknadsföring av Funktionärsval och Fullmäktigeval, här har Valnämnden börjat sitt
arbete.
 Helsingborgskontor kommer dra igång. Där vi kommer vara med två heltidare varannan
vecka.
 Hoodies ska beställas till alla utskott.
 Färdigställa den svensk-engelska ordlistan för “kår-ord”.
 Projektorn lyser rätt och vi har installerat ett skåp runt styrenheten.

Verksamhetsplanen
Överlag går det bra med verksamhetsplanen. Alla punkter har fått en huvudansvarig och en biansvarig
för presidiet. De flesta punkter har konkretiserats med en projektplan tillsammans med den ansvariga
från styrelsen. Vissa punkter, framförallt de punkter där de ansvariga har haft mycket att göra med
nollningen, har inte riktigt kommit igång ännu. Dessa punkter kommer konkretiseras under oktober.

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående Arvodering av Kårhusservice

Kårhuset Lund, 7 oktober 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Proposition angående Arvodering av
Kårhusservice
Bakgrund
När propositionen behandlades på FM7 valde fullmäktige att remitera frågan till styrelsen
som i sin tur remitterade den till undertecknad. Som styrelsen förstod fullmäktigemötet
önskades ett bättre underlag för att ta beslutet. Därför har jag samspråkat med såväl
föregående Kårordförande som med AF:s edil – dessutom har jag hört med kårens
arbetsgivarförbund och tittat igenom våra försäkringar.
Frågan som föreligger är huruvida vi ska välja och arvodera Kårhusservice eller om vi ska
anställa dem. Det är väldigt viktigt att fullmäktige tar ställning till frågan då det inte finns
något lagligt mellanting mellan dessa två former.

Val och arvodering
Detta fungerar på samma vis som kårens hel- och deltidare. Man väljer Kårhusservice som
en funktionärspost och tim-arvoderar dem. Då krävs det att posten finns inskriven i
reglementet samt att det finns protokoll från valet. Exempelvis kan pedellen välja och
styrelsen stadfästa för att få det protokollfört – denna procedur görs med de flesta andra
utskottsmedlemmar.
Fördelen med att arvodera är att man inte behöver ta hänsyn till Lagen om anställningsskydd
(LAS) som är en ganska hårt skriven lag som inte tar hänsyn till många speciella förhållanden
som råder hos kåren som en ideell organisation. Mer om detta i stycket om anställning.
Nackdelen är å andra sidan också att man inte behöver ta hänsyn till LAS. Något som
självklart försämrar förhållandena för Kårhusservice. Inte jämfört med idag men jämfört
med det vi borde göra enligt LAS.
Då arvodering redan är lite av en laglig gråzon är det viktigt att man så lite som möjligt får
det att efterlikna en anställning. Med andra ord bör man inte ha arvoderings-avtal. Dock kan,
och bör, man skriva in önskade villkor på en lämplig policy eller riktlinje på samma sätt som
man gör med Heltidarna i Riktlinjer för heltidsarvoderade.
Värt att notera att våra försäkringar gäller för både arvoderade och anställda på samma
villkor.
Det finns dock en diskussion om en oskriven princip att vi inte ska arvodera folk till uppdrag
som konkurrerar med studierna. Denna princip bryter Kårhusservice mot, men även en del
av Nollegeneralens arvodering. Det är en viktig principiell diskussion men detta är möjligen
inte rätt sammanhang att ta den i.

Anställning
Det är även möjligt att anställa Kårhusservice men då måste man som sagt ta hänsyn till hela
LAS. Då gäller bland annat följande.
Proposition angående Arvodering av Kårhusservice
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Björn Sanders, Kårordförande

”6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig
information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller
anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att
lämna sådan information.
Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller
tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller
för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som
anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller
arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.
De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens
upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar
eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.” Lag (2006:440).
Om ett anställningsförhållande föreligger så förbinder man sig till väldigt många rättigheter
och skyldigheter från respektive sida som till exempel:







Uppsägning från arbetsgivarens sida 7-10 §§ LAS som berättar om saklig grund,
skriftlig uppsägning, omständigheter för uppsägning och så vidare
Uppsägningstider för båda parter, 11 § LAS
Lön och andra förmåner under uppsägningstiden 12-14 §§ LAS
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta 15-17 §§ LAS
Turordning vid uppsägning 22-23 §§ LAS
Företrädesrätt till återanställning med mera 25-27 §§ LAS

En annan intressant paragraf är 28 § LAS som säger:
”28 § En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning
för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta den berörda lokala
arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet. Underrättelse skall lämnas även när kollektivavtal
tillfälligt inte gäller.”
Det närmsta man kommer till att sätta en rubrik på kårhusservice anställning är att det är en
tidsbegränsad anställning då syftet aldrig har varit att det ska vara en tillsvidareanställning.
I 5 § LAS så kan man läsa följande:
”5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Proposition angående Arvodering av Kårhusservice
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Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän
visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår
anställningen till en tillsvidareanställning.” Lag (2007:391).

Proposition angående Arvodering av Kårhusservice
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Det andra stycket är det intressanta och är det som i folkmun kallas att ”LAS:a in” folk. Då
vi har flera som har jobbat i två år och i fortsättningen antagligen också kommer ha det
betyder det att vi måste ge folk tillsvidaranställning eller inte tillåta folk att vara
Kårhusservice i mer än två år.
Dessutom finns, utöver LAS, även MBL som reglerar många lagar gällande arbetsrätt där det
finns väldigt mycket kring bland annat förhandlingsskyldigheten och förhandlingsrätten.
Exempelvis så har fackföreningen rätt att när som helst påkalla en förhandling med
arbetsgivaren men framförallt så har arbetsgivaren väldigt långtgående skyldigheter när det
gäller att på eget initiativ förhandla om förändringar i verksamheten enligt 11-13 §§ MBL.
Vidare så är Teknologkåren medlem i en arbetsgivarorganisation, Arbetsgivaralliansen. Det
innebär att vi är bundna av kollektivavtal knutna till de fackföreningar som vår
arbetsgivarorganisation har förhandlat fram kollektivavtal med. Den generella regeln
angående kollektivavtal idag är att den är arbetsplatsbunden. Därför så borde det innebära att
kårhusservice i så fall skulle vara knutna till samma kollektivavtal som våra övriga anställda.
Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal så gäller kollektivavtalet på samtliga anställda oavsett
om de är medlemmar i kollektivavtalsbärande fackförening eller inte.
Här regleras bland annat sådana saker som individuell lönesättning, löneprogression,
medarbetarsamtal och lönedialoger. Detta är exempelvis inte förenligt med den Policy om
Arvodering som i dagsläget reglerar Kårhusservice ersättning.
I samtal med Sara Gunnarsson som var tvungen att säga upp en anställd (cafébiträde i Vcafé) framkommer det att det var väldigt påfrestande och tidskrävande att vara arbetsgivare.
Det finns väldigt många förpliktelser där man som arbetsgivare är personligt ansvarig.
Eftersom våra arbetsgivare (Kårordförande) sitter på korta mandatperioder och med största
sannolikhet inte har med sig någon tidigare erfarenhet av detta – är det svårt från
organisationens sida att kräva djup kunskap i frågan, men det bryr sig inte lagen om.

AF-service
En intressant fråga som ställdes av fullmäktige i samband med remitteringen var: ”Hur gör
AF service?”. Det snabba svaret är att de är anställda. Men för att kunna dra sunda slutsatser
av svaret på den frågan behöver man veta lite om hur AF service fungerar och hur det skiljer
sig från Kårhusservice. Jag har pratat med både Edilen Olov Selander och AF-borgen ABs
VD Stina Åkesson.
För det första så är AF service anställda genom AF-borgen AB (AFbAB) som är ett
aktiebolag som ägs av AF. Detta till skillnad från Kårhusservice som går direkt via den
ideella föreningen Teknologkåren. Det gör att AF-service inte kan vara arvoderade. Det är
alltså AF-borgen AB som sköter allt det rättsliga för AF-service, medan AF sköter det mjuka
(rekrytering, villkor mm).
För det andra är anställningsformen hårdare på AF jämfört Teknologkåren. Som AF-service
anställs du som en visstidsanställning i 6 månader där du måste jobba minst 20 timmar eller
om det behövs. Lönen ligger på minst 125 kr/h och förhandlas inför varje månad. De har
inte haft någon som har jobbat där i 2 år ännu, så in-LAS:ning har inte varit ett problem.
Vid samtal med Stina Åkesson sa hon att deras arbetsgivarförbund, Fastigo, löste allt åt dem.
Vi kan inte vara med i Fastigo, men vi är med i motsvarigheten där ideella arbetsgivare kan
vara medlemmar, närmare bestämt Arbetsgivaralliansen. Hon tyckte att vi skulle kontakta
dem så kunde de hjälpa oss att lösa det.
Det gjordes också. Resultatet ses i slutsatser.
Proposition angående Arvodering av Kårhusservice
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Slutsats

Några viktiga slutsatser att ta med sig till ett beslut:



Kårhusservice är försäkrade oavsett anställd eller arvoderad.
Kårhusservice villkor kan regleras i en Policy eller Riktlinje på samma sätt som ett
anställningsavtal.

Om vi arvoderar Kårhusservice kan fullmäktige själva besluta om förändringar i
verksamheten, utan att behöva förhandla med facket; fullmäktige kan själva besluta om
arvodet och på så sätt ha samma hyror oavsett vem som arbetar Kårhusservice; fullmäktige
har också själva möjligheten att reglera villkoren för Kårhusservice genom policy-beslut, utan
att behöva förhandla med fackföreningen. Dessutom undviker man problemet med
uppsägningstid och in-LAS:ning.
Det skapar således större frihet för organisationen och äventyrar inte Kårhusservices villkor
jämfört med dagsläget. Dessutom ställer inte en arvodering samma, nästintill orimliga krav på
styrelse och Kårordförande som en anställning hade gjort.
När frågan ställdes till vår arbetsgivarallians var deras tydliga rekommendation: Att arvodera
och inte anställa Kårhusservice.
Dock är en viktig aspekt hur Kårhusservice själva ställer sig till frågan. När de tillfrågades
visade sig att frågan var större än vad styrelsen först hade trott. Efter det togs ytterligare
kontakt med Arbetsgivaralliansen för att ytterligare utreda möjligheterna. Det visade det sig
att frågan om arvodering och anställning är ännu mer komplicerad än vad som syns i denna
proposition.
Styrelsen anser fortfarande att man bör ta sig ut ur den lagliga gråzon vi befinner oss i just nu
på snabbast möjliga vis, vilket är att förtydliga arvoderingen. Men vi anser också att frågan
kräver ytterligare efterforskning och vill därför uppdra styrelsen tillsammans med
Kårhusservice att se över frågan ytterligare.
Önskas vidare underlag föreslås hemstudier och egna slutsatser av LAS och MBL. Dessutom
kan man få se kårens kollektivavtal mot efterfrågan på Kårkansliet.
LAS: http://notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19820080.htm
MBL: http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19760580.htm

Förslag
Med ovanstående anledningar yrkar styrelsen på...
att

uppdra åt styrelsen att tillsammans med Pedellen och Kårhusservie
Förvaltare utreda Kårhusservice roll i organisationen, detta skall
redovisas senast sista fullmäktige för verksamhetsåret 15/16.

att

i Reglementet under stycket ”7.4 Husutskottet” lägga till:
”7.4.7 Kårhusservice
Kårhusservice ansvarar för att ge TLTH:s hyresgäster god
service genom upprättande evenemangsrelaterade servicetjänster. Dessutom ansvarar Kårhusservice för ljud- och
ljusteknik samt säkerheten i huset vid uthyrning
Kårhusservice väljs av pedellen och stadfästs av styrelsen.”
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För styrelsen, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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Proposition angående Valprocessen
Bakgrund
I våras hade en arbetsgrupp till ansvar att utvärdera våra befintliga valprocesser och
eventuellt utvärdera nya sätt och metoder som kan introduceras för att göra processen mer
transparent och rättvis. Ett antal problem identifierades; otydligheten i instruktionerna till
valberedningen, vilka krav som finns på motkandidaturer samt bristen på transparens i
eventuella motkandidaturer. För att åtgärda dessa problem togs följande kravlista fram, som
behandlar samtliga delmoment i valberedningsprocessen samt ger en fingervisning åt hur en
valberedning bör föra sig. Vi menar att detta är en bra grund som bör testas för att se om det
ger ett positivt genomslag för vår strävan att bli öppnare och mer transparenta.
Styrelsen rekommenderar därför att valprocessen som leder fram till höstens valmöte sker
enligt riktlinjerna nedan.

Förslag
Därför yrkar styrelsen
…att

valprocessen som leder till höstens valmöte sker enligt följande riktlinjer:
Moment och krav inom varje delmoment i processen:
 Kandidatur
o Bör se ut som idag med onlineanmälan och
fastställda datum
 Valberedning
o Alla frågor ska vara fastställda före första
intervjun för en post.
o Samtliga kandidater till en post ska få samma
frågor
o En kandidat ska kunna neka till intervju men
ändå betraktas som kandidat
o Samtliga kandidater ska uppmanas att skicka in
ett ”student-CV” på en A4
o Valberedningen ska författa ett internt
dokument om alla kandidater att användas som
referens vid nomineringar och argumentationer.
 Motkandidatur
o Samtliga motkandidater ska vara valbredda, i
meningen av att de ska haft kontakt med
valberedningen och erbjudits en ordinarie
intervju.
o Alla motkandidaturer ska ha inkommit till
valberedningen senast en skoldag innan Stora
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Peter Dahl, Styrelseledamot

handlingsstoppet.
Motkandidaturer
som
inkommit ska valbredas till Val-FM.
o Endast i undantagsfall och om valberedningen
uppmanar till det bör FM acceptera någon form
av kandidatur på sittande möte
Handlingar
o Till varje val FM ska den nominerade tydligt
presenteras
o Eventuella motkandidaturer ska offentliggöras i
och med handlingsutskicket till val-FM.

Valberedningens uppförande:
 Ska i alla lägen externt agera som om den vore i
konsensus (även om delegater har rätt att reservera sig).
 Ska nominera en person till en post alternativt föreslå
vakantsättning. Utöver detta ska valberedningen
förbereda samtliga kandidater inför mötet genom att
informera om processen.
 Vakantsättning föreslås om:
o Ingen kandidat anses lämplig, då informeras
dem om detta
o Valberedningen inte kunde enas om en kandidat
i ett urval på flera. Då ska kandidaterna
informeras om detta och uppmanas till att
motkandidera

I styrelsens tjänst, dag som ovan

PETER DAHL,
Styrelseledamot 2015/2016
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Kårhuset Lund, 26 augusti 2015
Vice Kårordförande med Internationellt
ansvar 2015

Motion angående Master of Disaster och
Embedded Electronics Engineering
Bakgrund
Till terminsstarten HT15 har det skett två förändringar av mastersprogram som ännu inte
avspeglas i stadgarna.
Två nya mastersprogram har tillkommit varav ett, Disaster Risk Management and Climate
Change Adaptation, än så länge saknas i stadgarna. Eftersom det i stor utsträckning liknar det
avslutande civilingenjörsprogrammet Riskhantering föreslås programmet placeras under Vsektionen. Placeringen av programmet diskuterades med V-sektionens styrelse i slutet av
vårterminen och de tycker också att det är en god idé att placera programmet där.
Dessutom har ett av mastersprogrammen på E-sektionen, System-on-Chip, bytt namn till
Embedded Electronics Engineering.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

i stadgan under 16:2 Medlemmar, d) lägga till punkt 6) med lydelsen
Mastersprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change
Adaptation

att

i stadgan ersätta §16:2 Medlemmar, b), punkt 3) ” Mastersprogrammet System-onChip” med lydelsen
Mastersprogrammet Embedded Electronics Engineering

I tjänsten,

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med Internationellt Ansvar 2015

Motion angående masterprogram i stadgarna
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Embedded Electronics Engineering

Kårhuset Lund, 9 september 2015
Micaela Bortas Styrelsen 15/16

Motionssvar: Motion angående Master of Disaster och
Embedded Electronics Engineering
Med god förankring hos den berörda sektionen har Kårstyrelsen inget att tillägga i frågan om placering
av masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation. Kårstyrelsen uppmuntrar
även den redaktionella ändringen i kårens stadga för att denna ska stämma väl in med verkligheten.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen i sin helhet

I Styrelsens tjänst,

MICAELA BORTAS
Styrelseledamot

Motionssvar: Motion angående Master of Disaster
och Embedded Electronics Engineering
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Kårhuset Lund, 29 september 2015
Carolina Koronen, Vice Kårordförande
Studiesociala frågor 15/16

Motion angående antagande av nytt
Studiesocialt och Utbildningspolitiskt
Program
Bakgrund
Sommaren 2014 påbörjade en arbetsgrupp revideringen av Teknologkårens Studiesociala och
Utbildningspolitiska Program (SOUP:en). En enkät skickades ut till personer som arbetade
med studiesociala och utbildningspolitiska frågor på sektionerna. Samma enkät skickades
dessutom till Kårfullmäktige, Kårstyrelse samt arbetsgrupper inom TLTHs
Utbildningsutskott. Enkätfrågorna behandlade hur SOUP:en bör vara utformad och
strukturerad, vilka sakfrågor eller åsikter som bör strykas eller omformuleras samt vilka
sakfrågor eller åsikter som saknas och bör läggas till.
Utifrån svaret på enkäten samt diskussioner i Strategigruppen togs ett förslag på en ny SOUP
fram. Denna skickades i slutet av sommaren 2015 ut på remiss till alla sektioners styrelser
och studieråd, till Kårstyrelsen samt till Strategigruppen. Därefter reviderade arbetsgruppen
förslaget utifrån de remissvar som hade kommit in
Revideringen av SOUP:en är av minst sagt större karaktär. SOUP:en har helt bytt struktur i
det nya förslaget och behandlar dessutom en hel del nya frågor. För mer information om
vilka generella förändringar som har skett hänvisas till övriga bifogade dokument.

Arbetsgruppens sammansättning:
Daniel Lundell, Filippa de Laval, Alexander Pieta Theofanous (fr.o.m HT14), Micaela Bortas
(fr.om. HT14 t.o.m VT15), Rickard Möller (t.o.m HT14), Linnea Thörnqvist (fr.o.m VT15),
Carolina Koronen (fr.o.m HT15).

Bilagor
Till denna motion finns följande dokument bifogade:






FÖRSLAG TILL NY SOUP. Det nya förslaget på Teknologkårens Studiesociala
och Utbildningspolitiska Program.
NUVARANDE SOUP. Teknologkårens nuvarande Studiesociala och
Utbildningspolitiska Program.
REMISSVAR MED ARBETSGRUPPENS KOMMENTARER. Alla de svar som
inkom på den remiss som skickades ut sommaren 2015, samt arbetsgruppens svar
och vilka åtgärder som har gjorts.
MISSIV TILL REMISS. Missivet till den remiss som skickades ut sommaren 2015.
ÅSIKTSÄNDRINGAR INNAN REMISS. En översikt över de åsiktsändringar som
gjordes mellan den nuvarande SOUP:en och det förslag som gick ut på remiss
sommaren 2015. Notera att detta dokument inte har uppdaterats sedan den senaste
revideringen av förslaget.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående antagande av ny
SOUP

Kårhuset Lund, 29 september 2015
Carolina Koronen, Vice Kårordförande
Studiesociala frågor 15/16

Förslag
Arbetsgruppen anser att det nya förslaget på SOUP både har en enklare struktur och mer
uppdaterade åsikter.
Arbetsgruppen yrkar därför på
att

anta bifogat Studiesocialt och Utbildningspolitiskt Program.

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande, Studiesociala frågor 15/16

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande, Internationella frågor 2015

FILIPPA DE LAVAL,
Vice Kårordförande, Utbildningsfrågor 15/16

ALEXANDER THEOFANOUS,
Utbildningsutskottets ordförande 15/16

DANIEL LUNDELL,
Vice Kårordförande, Utbildningsfrågor 13/14

Motion angående antagande av ny SOUP

TLTHs
STUDIESOCIALA OCH
UTBILDNINGSPOLITISKA
PROGRAM

Inledning
I detta dokument används följande förkortningar och uttryck:
Högskolan – med detta menas svenska högskolor och universitet i allmänhet.
LU – Lunds Universitet
LTH – Lunds Tekniska högskola
TLTH – Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Syftet med TLTHs Studiesociala- och utbildningspolitiska program (TLTHs SOUP) är att
redovisa TLTHs åsikter rörande grundutbildningen studenternas studiesituation.
Åsiktsdokumentet bör användas för att skapa debatt rörande utbildningens form och innehåll
med målet att uppnå en högre utbildningskvalité. Därför bör samtliga studeranderepresentanter i
LTHs beslutande och beredande organ vara väl insatta i och företräda de åsikter som
presenteras i programmet. Dokumentet avses användas som ett verktyg för ett effektivt
påverkansarbete och ge stöd till TLTHs studeranderepresentanter i deras uppdrag.
Eftersom omvärlden är föränderlig kommer programmet att behöva uppdateras kontinuerligt.
Detta är en förutsättning för att de angivna ställningstagandena ska vara relevanta.
Åsiktsdokumentet kan laddas ner eller läsas via Teknologkårens hemsida http://www.tlth.se/.
Den första versionen av TLTH SOUP antogs av TLTHs fullmäktige 94-12-01.
Detta program antogs av TLTHs Fullmäktige ??-??-??.
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1. Högskoleutbildningens och
studentinflytandets värde
Högskolan bidrar med värdefull kunskap åt framtidens samhällsaktörer. Utbildning har
även en stor inverkan på individens livskvalitet och samhällets möjlighet att möta
utmaningar och säkerställa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. På sikt bör alla
individer ges möjlighet till högre utbildning, men kvalitet ska alltid överordnas
kvantitet. Studentkårerna ska bidra till utbildningarna håller en hög kvalité genom att
kritiskt granska universitetens verksamheter och föra fram studenternas intressen.
Samarbetet mellan TLTH och LTH spelar en viktig roll i denna process och bör
värderas högt och främjas av båda parterna.

1.1 Den högre utbildningens roll i samhället
Högkolan är en av samhällets viktigaste resurser eftersom högskolan bidrar med värdefull
kunskap åt både framtidens och samtidens samhällsaktörer. Högskolans centrala verksamheter
kan delas in i tre områden: Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.
Högskolan ska vara en ryggrad i samhället som tar tillvara gårdagens kunskap och ackumulerar
mänskligt vetande inom alla ämnen, vetenskapliga liksom konstnärliga. Den ska utgöra en
mötesplats för intressanta och skapande möten och kunskapen ska kanaliseras till kommersiella
och offentliga intressen för att skapa samhällsnytta. Högskolan ska skapa förutsättningar för
både personlig utveckling och samhällsutveckling, och förbereda framtidens samhällsaktörer
med både kunskap och förståelse.

1.2 TLTHs roll
Studenterna vid LTH organiseras i en fristående studentkår, TLTH, som inte är organisatoriskt
underordnad högskolan. TLTHs syfte är att tillvarata studenternas intressen och samla
studenternas åsikter gentemot lärosätet. Genom att samordna och utbilda
studeranderepresentanter i beslutande och beredande organ bidrar TLTH till att LTHs
utbildningar håller en hög kvalité. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns ett gott
samarbete mellan TLTH och LTH. Samarbetet bör värderas högt och främjas av båda parterna.
TLTH ska trots detta samarbete kritiskt granska verksamheten vid LTH och LU och på så sätt
bidra till deras kvalitetsutveckling. TLTHs samarbeten med externa parter får aldrig inkräkta på
studentkårens syfte.

1.3 LTH som en del av LU
LU är ett av Nordens äldsta universitet och har ett starkt varumärke ut mot världen, något som
LTH bör ta del av. Genom att LTH är en fakultet inom LU ges både studenter och forskare
ökade chanser till tvärvetenskapliga utbyten. LTH bör samarbeta med övriga fakulteter för att
säkerställa att studenterna blir välutbildade och konkurrenskraftiga individer som kan ta sig an
industriella och samhälleliga problem på ett kompetent och medmänskligt sätt. LTH ska vara en
förebild för LUs övriga fakulteter samt bidra till att LU är ett universitet i världsklass.

SOUP

Senast ändrad av Fullmäktige ??????

5 (27)

1.4 Antalet utbildningsplatser
Högskolan bör på sikt anpassas för att ge alla individer möjlighet till högre studier, men detta för
inte ske på bekostnad av utbildningens kvalitet. Att öka tillgängligheten på högre utbildning är
ett samhällsintresse och en viktig faktor för att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Det är inte utfärdade examina utan individens utbildningsnivå som leder till en högre livskvalitet.
Antalet och fördelningen av utbildningsplatser ska möta såväl studenternas som samhällets och
arbetsmarknadens efterfrågan. Anpassningen av antalet studieplatser ska utgå ifrån en självkritisk
granskning av lärosätets utbud. En examen från LTH ska vara en meriterande kvalitetsstämpel
och LTH måste därför först och främst kunna säkerställa utbildningarnas kvalitet.

1.5 Uppdragsutbildning
Universitetet ska sprida kunskap till samhället såväl som främja det livslånga lärandet.
Uppdragsutbildning till myndigheter och företag, vars verksamhet har en tydlig anknytning till
samhällets vidareutveckling, bör därför vara möjligt. Uppdragsutbildningen ska under inga
omständigheter inverka negativt på högskolans ordinarie utbildning genom att frånta tid, energi
och resurser avsatt till ordinarie utbildning. Eftersom uppdragsutbildning inte följer den vanliga
antagningsprocessen är det också orimligt att den ska ge högskolepoäng. Det ska vara omöjligt
att köpa sig in på en högskoleutbildning.
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2. Förutsättningar för en demokratisk
högskola
Högskolan ska styras demokratiskt och på ett sätt som möjliggör för studenter och
anställda att påverka de beslut som berör dem. Ledarskapet på högskolan bör grunda
sig i akademin och anställda med ledarpositioner bör uppmuntras att delta i
ledarutbildningar. Vilka som ges möjlighet att studera vid högskolan ska inte styras av
ekonomiska resurser; studier ska vara avgiftsfria för alla.

2.1 Styrning
Högskolan ska alltid styras som en oberoende och demokratisk verksamhet. För att säkerställa
detta ska styrningen av LTH bestå av tydliga och transparenta processer. Ledare vid LTH ska
styra verksamheten på sådant sätt att en balans uppnås med avseende på samverkan, utbildning
samt forskning. Ledarskapet bör grunda sig i akademin, vilket innebär att personer på
ledarpositioner bör ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens samt bedriva undervisning eller
forskning. För att den sortens styrning ska vara uppnåelig och kvalitativ bör LTH tillhandahålla
utbildningar inom ledarskap samt uppmuntra anställda med ledarpositioner att delta i dessa.

2.2 Högskolans samverkan med det omgivande samhället
Det är av största vikt att högskolan samverkar med omgivande samhälle. Högre utbildning och
forskning är grundpelare för ett modernt och demokratiskt samhälle. Dessutom är samverkan
med samhället i sin tur en grundpelare för att högskolan ska kunna vara demokratisk. Fler än de
som befinner sig inom akademin måste, genom diskussion och debatt, ha möjlighet att påverka
högskolans verksamhet. Högskolans syfte är större än att enbart förse marknaden med
arbetskraft; LTH ska även forma framtidens ledare inom teknik och samhällsutveckling. LTH
ska därför i första hand vara en plats för lärande och personlig utveckling vars huvudmål är att
bidra till samhällsnyttan.

2.3 Högskolan som demokratisk organisation
En väl fungerande demokratisk organisation kräver att såväl representanter för högskolan som
studenterna ges möjlighet att komma till tals och påverka organisationens verksamhet. Därför
ska studenter och personal vid LTH delges relevanta underlag som berör utvecklingen av
lärosätets verksamhet samt ges en reell möjlighet att påverka de beslut som fattas vid lärosätet.
Aktörer utanför högskolan ska inte tillåtas att utöva en negativ inverkan på utbildningens kvalité
eller studenternas situation. Partipolitiska och näringslivets intressen ska inte tillåtas att
överordna högskolans syfte och värderingar.

2.4 Högskolans finansiering
Högskolans tre huvudsakliga verksamheter, forskning, utbildning och samverkan med det
omgivande samhället, bör till största delen finansieras separat. För att säkerställa fortsatt hög
kvalitet på utbildningarna bör högskolan undantas från de ekonomiska effektiviseringskrav som
läggs på statliga myndigheter, fokus bör istället ligga på kvalitetsutveckling. Finansieringen av
grundutbildningen ska vara tillräcklig för att säkerställa en hög utbildningskvalité och en god
studiemiljö för alla studenter.

SOUP

Senast ändrad av Fullmäktige ??????

7 (27)

2.4 Högskolans relevans
För att LTHs studenter ska kunna bidra till samhällsnyttan behöver de tillägna sig relevanta
kunskaper om hur tekniska problem kan lösas i dagsläget, men även i framtiden.
Utbildningarnas utformning ska utgå från samhällets nuvarande behov och de ska dessutom
förbereda studenterna för framtida utmaningar. Eftersom omvärlden ständigt förändras är det
naturligt att även LTHs utbildningsutbud och upplägg gör det. LTH ska göra egna och granska
andra myndigheters omvärldsanalyser för att identifiera potentiella utvecklingsområden.
Omvärldsanalyserna ska användas som underlag vid utformning av utbildningarna.

2.5 Studeranderepresentanter
Det ska finnas representanter från både lärarkollegiet och studentkåren i alla högskolans
beslutande och beredande organ som behandlar frågor som rör utbildningen eller studenternas
situation. Studeranderepresentanter ska ges goda möjligheter att axla ansvaret som ledamöter.
Kallelser och fullständiga beslutsunderlag ska vara ledamöter, ordinarie såväl som suppleanter,
tillhanda i god tid innan sammanträden för att säkerställa att alla ledamöter kan vara väl
förberedda inför mötet. Studeranderepresentanter ska alltid ges närvaro-, yttrande- och
yrkanderätt i organen. Ordinarie studeranderepresentanter ska dessutom alltid ha rösträtt.

2.6 Fördelning av mandat
Utformningen av högskolans organisation ska säkerställa att varken studenter, lärare,
allmänföreträdare eller tjänstemän utesluts ur beredning eller beslut som påverkar deras situation
vid lärosätet. I beslutande och beredande organ ska mandaten fördelas på ett sådant sätt att
representanter både från högskolan och från studentkåren ges en reell möjlighet att påverka
processen och de beslut som tas. Därför ska varken studenter, lärare, allmänföreträdare eller
övrig personal ensamt erhålla majoritet i sådana organ.

2.7 Administrativt stöd
Det bör ställas höga krav på högskolans administrativa organisation i att stödja den
demokratiska processen. Transparansen måste vara hög så att alla berörda parter av ett ärende
ska kunna följa beslutsförfarandet. För att en demokratisk högskola ska vara effektiv bör
sakkunniga tjänstemän finnas i beslutande och beredande organ. Samtliga ärenden och
handlingar ska alltid finnas lättillgängliga.

2.8 Studieavgifter
Utbildning är inte ett privilegium, det är en förutsättning för ett hållbart och utvecklande
samhälle. Det ligger såväl i samhällets som individens intresse att det är talang och intresse som
styr möjligheten till högre studier, inte tillgången till ekonomiska resurser. Studier vid högskolor
och universitet ska vara avgiftsfria eftersom en avgift är en tröskel för en del sociala grupper.
För att öka rörligheten ska studier även vara avgiftsfria för studenter från andra länder.
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3. Utbildningens upplägg
Upplägget av LTHs utbildningar måste vara sådant att det finns utrymme för
studenternas individuella studietekniker och behov. Det ska finnas en flexibilitet i
upplägget, både vid byte av lärosäte eller program inom LTH och i möjligheten att läsa
enskilda kurser. Information om utbildningarna, som exempelvis studiehandboken och
schema, ska tidigt finnas lättillgängligt för studenterna så att det är möjligt för dem att
planera sin studietid. Att LTH är en del av LU leder till ökade möjligheter för
tvärvetenskapligt utbyte, vilket bör utnyttjas i hög utsträckning.

3.1 Grundläggande förutsättningar
Högre utbildning ska alltid vila på konstnärlig eller vetenskaplig grund. Det ska finnas ett
progressivt lärande inom både ämneskunskap och mot övriga examensmål på LTHs program.
Kurser i programmens senare del bör i regel bygga på tidigare kurser. Programmen bör vara
uppbyggda så att studenten arbetar mot examensmålen kontinuerligt under hela utbildningen.
För ett lyckat examensarbete krävs det särskilt att högskolan lär ut adekvata kunskaper inom
metodik och akademiskt skrivande.

3.2 Planering av program och kurser
Utbildningarna som ges vid LTH kräver alla ett stort engagemang av studenterna. För att
studenterna ska kunna tillgodogöra sig kunskapen på ett effektivt sätt krävs att utbildningarnas
upplägg är bra och välstrukturerade. Det är viktigt att planeringen av utbildningarna och enskilda
kurser görs på ett sådant sätt så att det finns utrymme för studenternas individuella
studietekniker och behov. Utbildningarna måste också vara utformade på ett sätt som tar hänsyn
till de enskilda studenternas olika behov och förutsättningar. Därför bör utbildningens
planering, samordning och uppföljning ske i samförstånd mellan studenter och lärare.

3.3 Studiehandboken
Inför varje nytt läsår ska LTH ta fram en studiehandbok som innehåller fullständiga
utbildningsplaner, kursplaner och läro- och timplaner. Studiehandboken ska också innehålla
information om stödfunktioner, som exempelvis studenthälsan, och administrativa frågor, som
exempelvis tillgodoräknande och kursanmälan. Studenterna ska i god tid innan läsårets början få
tillgång till studiehandboken för att kunna planera sina studier. Handboken ska finnas tillgänglig
digitalt och vara utformad på ett sådant sätt att studenterna enkelt kan tillgodogöra sig
informationen. Även presumtiva studenter bör ha tillgång till studiehandboken.

3.4 Mobilitet
I en allt mer globaliserad värld ökar kraven på utbildningarnas flexibilitet. Utbildningarna som
ges vid LTH ska hålla en hög kvalité och vara gångbara såväl nationellt som internationellt. Det
ska vara möjligt att ta ut en kandidatexamen inom ett annars sammanhållet utbildningsprogram,
men en skarp uppdelning mellan kandidat- och mastersprogram är inte önskvärt om det går ut
över utbildningen som helhet. En student som påbörjar sina studier vid LTH ska garanteras en
studieplats under hela sin studietid. Studenterna ska också ha möjlighet att, om de så önskar,
byta mellan olika lärosäten och då kunna tillgodoräkna sig relevanta kurser som de redan har
läst.
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3.5 Byte av utbildningsprogram
Förutsatt att en student uppfyller förkunskapskraven ska den ha möjlighet att byta
utbildningsprogram inom fakulteten. Studenten ska då kunna tillgodoräkna sig kurser eller delar
av kurser som den redan har läst om motsvarande kurserinnehåll finns i det sökta programmet.
Antagningen till det nya programmet ska ske på ett rättsäkert och rättvist sätt. Det ska på
motsvarande sätt vara möjligt att byta specialisering.

3.6 Tvärvetenskap
Tvärvetenskapligt utbyte bidrar till hög utbildningskvalité och ger både studenter och lärare för
nya perspektiv. Studenterna vid LTH bör ha möjlighet att läsa kurser där de samverkar med
såväl studenter från andra program inom LTH som andra fakulteter vid LU. Detta låter
studenterna utveckla sin specifika kompetens och lära sig arbeta med personer med annan
utbildningsbakgrund än de själva. Vidare finns ett brett spektrum av kompetenser inom LU som
LTH bör utnyttja för att tillhandahålla kurser som ligger utanför den egna fakultetens område.
Ett gott samarbete mellan universitetets fakulteter ska eftersträvas för att tillhandahålla såväl
gemensamma kurser som tvärvetenskap inom enskilda program.

3.7 Valfria kurser
Valfria kurser ska ingå som en naturlig del av alla LTHs program. Som en del av LU kan LTH
erbjuda studenterna ett betydligt bredare utbud av valfria kurser än många andra tekniska
högskolor. De som läser vid LTH kan därmed ges möjlighet att specialisera sig inom vitt skilda
områden eller skaffa sig en bredare och mer tvärvetenskaplig kompetens. LTH bör dra nytta av
LUs stora kursutbud och låta studenterna tillgodoräkna sig kurser vid LU, både inom och
utanför LTH. Om dessa kurser inte ryms inom det valfria blocket i studentens
utbildningsprogram bör kurserna, om studenten önskar, ingå som extra kurser i studentens
diplom efter avslutad utbildning.

3.8 Yrkesutbildningarna
Flertalet utbildningar som ges av LTH leder till både en yrkesexamen och en akademisk examen.
Detta ställer höga krav på såväl praktisk yrkesskicklighet som goda akademiska färdigheter. En
examen från LTH är en kvalitetsstämpel och det är viktigt att de studenter som lärosätet
utexaminerar besitter de kunskaper som förväntas av dem, såväl bredd som spets. Studenterna
måste få möjlighet att specialisera sig inom det område de själva väljer, både för att ta tillvara
studentens intressen och tillhandahålla den mångfald arbetsmarknaden och samhället i stort
kräver. Civilingenjörsutbildningen ska vara utformad med ett obligatoriskt basblock för bredd
och ett block med valbara kurser för specialisering.

3.9 Schema
Närvaro under föreläsningar, övningar och seminarium ska i normalfallet vara frivillig.
Kursinformation ska spridas på ett sätt som gör att studenterna enkelt kan tillgodogöra sig den
utan att närvara vid undervisningtillfällena. Utbildningarna vid LTH ska planeras så att de
studenter som vill har möjlighet att delta i all schemalagd undervisning på obligatoriska och
alternativobligatoriska kurser inom sitt program. Lärosätet bör även göra sitt yttersta för att
förhindra schemakrockar när studenterna själva väljer sina kurser, exempelvis under
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specialiseringen. Detta gäller i synnerhet obligatoriska moment. Schema och kursprogram ska
finnas tillgängliga för studenterna senast fyra veckor före varje läsperiods början.

3.10 Det akademiska året
Varje lärosäte ska ha möjlighet att planera inläsningsveckor och tentamensperioder efter sina
egna behov, så länge detta inte inkräktar på studenternas möjlighet att samla värdefull
arbetslivserfarenhet. Upplägget med inläsningsveckor och tentamensperioder låter studenterna
själva planera sina studier utifrån sina behov, och bör bibehållas på de program som använder
det. En förutsättning för framgångsrika studier är att studenterna ges möjlighet till återhämtning.
Studenterna bör därför ha återhämtningsperioder då de inte måste studera eller lönearbeta för
att klara sitt uppehälle. Planering av kurser och läsperioder ska också ta hänsyn till studenternas
arbetsbelastning och säkerställa att studenterna har en jämn arbetsbelastning över hela det
akademiska året.

3.11 Ett aktivt kunskapssökande
För att studenterna ska ha möjlighet att utvecklas och lära sig så mycket som möjligt under sin
studietid krävs goda möjligheter till informationssökning. Studenterna ska ha möjlighet att
självständigt söka information och tillägna sig kunskaper som berör deras ämnesområde. En
förutsättning för ett aktivt kunskapssökande är tillgång till relevanta databaser och väl
fungerande bibliotek. Studenterna bör även ha tillgång till publicerade artiklar inom andra
discipliner för att kunna tillgodogöra sig ett tvärvetenskapligt perspektiv.
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4. Rekrytering och antagning
Rekrytering till högskolan ska göras brett och antagningsprocessen får inte missgynna
någon samhällsgrupp. Urvalet ska baseras på de sökandes möjlighet att lyckas med
studierna. En rättsäker antagningsprocess där samtliga sökande bedöms på lika villkor
ska vara en självklarhet. Högskolan behöver också anpassas för att nå en större
målgrupp än den som traditionellt genomgår högskolestudier.

4.1 Rekryteringsarbetet
Högskolan ska utföra ett aktivt rekryteringsarbete för att locka studenter till teknisk utbildning.
Ett aktivt rekryteringsarbete leder till att intresset för teknik väcks tidigt och till att volymen av
presumtiva studenter ökar. Högskolan ska också arbeta aktivt för att motverka social
snedrekrytering.

4.2 Möjlighet till högskolestudier
En högskola som är till för alla måste anpassa utbildningen för en större målgrupp än den som
traditionellt genomgår högre utbildning. Likvärdiga studievillkor som tar hänsyn till studenternas
olika behov ska gälla för alla som antas, oavsett social bakgrund. Om en individ saknar
grundläggande, eller specifik, behörighet för att läsa på högskolan ska det alltid finnas goda
möjligheter att komplettera denna.

4.3 Urvalskriterier
För att antagningen ska vara rättvis och rättssäker är det viktigt att uppsättningen av
urvalskriterierna regleras nationellt. Vilka av kriterierna som ska användas bör dock fastställas i
samråd med varje högskola. Högskolan känner sina utbildningar bäst själv och kan därmed sätta
krav som svarar mot utbildningens svårighetsgrad. Varje högskola bör dessutom ha rätt att
utifrån utbildningens karaktär utforma särskilda behörighetskrav. Ett bra sätt att avgöra om
personer är har förutsättningar för att tillgodogöra sig en viss utbildning kan vara
antagningsprov, där kunskaper eller färdigheter som är viktiga under utbildningen utvärderas.
Ett sådant antagningsprov ska vara avgiftsfritt.

4.4 En rättvis antagning
Möjligheten till utbildning är en mänsklig rättighet. Alla individer ska konkurrera på lika villkor
om de tjänster och utbildningsplatser som högskolan tillhandahåller. Det ska vara omöjligt att
köpa sig en utbildningsplats. Det är också viktigt att de studenter som antas har tillräckliga
förkunskaper för att ha en reell chans att lyckas i sina studier. Därför ska urvalet till högskolan i
första hand grunda sig på sökandes förutsättningar till studieframgång. Arbetslivserfarenhet bör
vara en merit som kan beaktas vid antagning till högskoleutbildning, eftersom det perspektiv
som följer med arbetslivserfarenhet kan vara av nytta både för den berörda studenten och för
utbildningen i stort.
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5. Utvärdering och kvalité
Utvärderingar är en värdefull och nödvändig metod för att säkra och utveckla kvalitén i
utbildningen. Utvärderingar är också ett instrument för studenterna att kunna utöva
inflytande på sin utbildning. För att ta vara på resultaten från utvärderingarna ska
uppföljning av utvärderingarna ske regelbundet. Dessutom ska resurser avsättas för att
kvalitetsutveckla utbildningarna, med utgångspunkt i utvärderingarnas resultat.

5.1 Rapporterande utvärderingar
I varje kurs som ges vid LTH ska en rapporterande kursutvärdering genomföras enligt CEQsystemet. Det ska vara möjligt, för såväl studieråden och TLTH centralt som för kursansvariga
och LTH centralt, att lägga till ytterligare frågor för att mäta kvalitetsaspekter som inte
nödvändigtvis täcks in av de ursprungliga frågorna. I en CEQ-process ska det ingå ett
utvärderande moment och uppföljning på detsamma tillsammans med kursansvarig,
programledning och studenter. LTH och studenter delar ansvaret för att tillsätta
kursrepresentanter. Slutrapporterna ska användas som underlag för årliga förbättringar av LTHs
kurser och skickas ut till samtliga studenter som deltagit i kursomgången. LTH skall också se till
att samtliga slutrapporter finns lättillgängliga vid kursval och att kursansvarig informerar om
förändringar som skett i kursen vid varje ny kursstart.

5.2 Operativa utvärderingar
Utöver den rapporterande utvärderingen ska alla LTHs kurser utvärderas löpande under kursens
gång. De operativa utvärderingarna gör det möjligt för lärarna att utvärdera studenternas lärande
och förbättra undervisningen under kursens gång. Operativa utvärderingar kan också höja
studenternas motivation och engagemang i kursen då de känner sig mer involverade i kursens
genomförande och i sin lärprocess.

5.3 Programutvärderingar
För att mäta studenternas progression är det nödvändigt att LTH inför utvärderingssystem för
hela program och specialiseringar. Utvärderingar av hela utbildningsprogram är nödvändiga för
att säkerställa att studenterna uppnår examensmålen. Eftersom en stor majoritet av alla kurser
vid LTH ges som en del av minst ett program är programutvärderingar ett bra sätt att mäta
utbildningens kvalitet.

5.4 Nationella utvärderingar
För att säkerställa kvalitén på alla universitets- och högskoleutbildningar i Sverige behövs ett
nationellt kvalitetssäkringssystem. Det ska regelbundet genomföras nationella utvärderingar för
att kontrollera att lärosätena klarar av att genomföra sitt uppdrag och att utbildningarna de ger
håller hög kvalité. Utvärderingarna bör ta hänsyn till att utbildningar sällan är direkt jämförbara
och lämna utrymme för lärosätena att profilera sig i annars snarlika utbildningsprogram. De
nationella utvärderingarna ska ligga till grund för lärosätets examinationsrätt och presenteras
offentligt så att de är synliga för alla intressenter. Vid eventuell ranking ska nyckeltal och
viktning framgå tydligt.
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5.5 Kvalitetsutveckling
Utvärderingars främsta syfte är att ligga till grund för vidare utveckling av utbildningarna. LTH
måste därför avsätta resurser för att kvalitetsutveckla både kurser, program och specialiseringar.
Såväl kursansvariga som programansvariga och LTHs kansli måste ha möjlighet att både arbeta
med kontinuerliga förbättringar av utbildningarna och att satsa extra resurser på de områden
som kräver det. Det bör också finnas en mer långsiktig strategi som aktivt efterföljs i syfte att
höja utbildningarnas kvalité.
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6. Lärare och pedagogik
För att alla studenter ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning krävs att LTHs lärare
har goda pedagogiska förmågor. Därför ska alla lärare ha genomgått tillräcklig
högskolepedagogisk utbildning. Dessutom är det viktigt att LTH uppmuntrar lärare till
att satsa på pedagogik genom att premiera pedagogisk förmåga. Undervisningen vid
LTH måste sätta kvalitativ djupinlärning i fokus samt ta hänsyn till studenters olika
studietekniker.

6.1 Pedagogisk förmåga
LTHs undervisande personal ska ha goda pedagogiska färdigheter. Lärare ska ha genomgått
tillräcklig högskolepedagogisk utbildning för att hög kvalité på undervisningen ska kunna
säkerställas. Bristfällig pedagogik gör det svårare för studenterna att ta till sig undervisningen
vilket kan leda till minskad genomströmning och försämrat lärande. Lärare ska kontinuerligt
utveckla sin pedagogiska förmåga och sin undervisningsmetodik.

6.2 Premiering av pedagogik
LTH ska premiera lärare som prioriterar pedagogisk utveckling och som eftersträvar pedagogisk
fortbildning i minst samma utsträckning som de lärare som prioriterar forskningsinsatser. LTHs
ledning ska skapa goda förutsättningar och incitament för lärare att utveckla sina pedagogiska
kompetenser. LTH ska också genomföra riktade satsningar för att främja och utveckla
pedagogiska metoder vid lärosätet. För att pedagogiken ska utvecklas och etableras i högre grad
inom verksamheten måste LTHs pedagogiska akademi “Genombrottet” värderas högt.

6.3 Forskningsanknytning
Lika självklart som att lärarna ska ha goda pedagogiska färdigheter är det att de som undervisar
ska vara väl insatta i aktuell forskning. Undervisning ska, för att garantera att den håller en hög
vetenskaplig nivå, ha anknytning till aktuell forskning. Disputerade lärare som aktivt bedriver
forskning är av stort värde för att säkerställa forskningsanknytning i utbildningen. Forskningen
vid högskolan ska bidra till utveckling av utbildningens ämnesområden, innehåll och kvalité.

6.4 Pedagogiskt upplägg
Såväl lärarnas utbildningsmetodik som kursernas utformning ska uppmuntra till djupinlärning
och kritisk debatt. Lärarledd studietid ska primärt avsättas till verksamhet som främjar
studenters djupinlärning. Studenterna ska involveras i den akademiska miljön genom att
studenterna ges möjligheter till naturliga möten och diskussioner med varandra och med lärare.

6.5 Undervisningsformer
Studenten är ytterst ansvarig för sitt lärande. Därför ska studenten ges utrymme att själv utforma
sina studier för att passa studentens individuella studieteknik. För att möjliggöra detta bör
utformningen av undervisningen ske med öppenhet för nya undervisningsformer. Inrättande av
omväxlande undervisningsformer ska eftersträvas. Ineffektiva undervisningsmetoder bör
ersättas med koncept som sätter kvalitativ djupinlärning i fokus. Interaktivt och
problemlösningsorienterat lärande ska vara högskolans dominerande undervisningsmetodik.
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6.6 Undervisningsspråk
Samtliga lärare i en kurs ska behärska undervisningsspråket angivet i kursplanen så att
studenterna kan tillgodogöra sig undervisningen och inte uppfattar kommunikationen mellan
lärare och student som ett hinder. Alla lärare vid högskolan ska behärska engelska i allmänhet
och inom sitt ämnesområde i synnerhet. Lärosätet bör sträva efter att utveckla lärarnas språkliga
kompetenser med mål att samtliga kurser vid lärosätet ska, på studenters begäran, kunna ges på
engelska.

6.7 Tvärvetenskap
Det centrala målet vid val av pedagogiska metoder och utformning av en kurs är att förmedla
djupkunskap inom det aktuella ämnet. Samtidigt är det viktigt att ämnet sätts i perspektiv för att
ge studenten en helhetssyn på sin utbildning och sitt framtida yrke. Kurser som spänner över
flera ämnesområden är därför positiva för utbildningen och bör förekomma i alla LTHs
program.

SOUP

Senast ändrad av Fullmäktige ??????

16 (27)

7. Examination
Syftet med examination är att mäta studenters kunskaper och problemlösningsförmåga.
Studenterna måste ges goda förutsättningar att förbereda sig inför examination, något
som bör tas i beaktning vid schemaläggning av tentamen såväl som omtentamen. All
examination ska ske på ett rättsäkert vis, och i största möjliga mån anonymt.

7.1 Examinationsformer
Det är viktigt att det finns en bredd av olika examinationsformer. Valet av examinationsform ska
utgå ifrån ämnet som examineras och hur studenten kommer använda kunskaperna efter
avslutade studier. Examinationen ska i största möjliga mån mäta studentens kunskaper och
problemlösningsförmåga, inte förmåga att tentera.

7.2 Förberedelser och schemaläggning
För att studenter ska ha möjlighet att förbereda sig måste de veta hur examinationen kommer att
utformas. Exempelmaterial som tydligt visar detta bör därför finnas tillgängligt i god tid innan
tentamen. För att ge studenterna möjlighet att återhämta och förbereda sig inför varje tentamen
bör ordinarie tentamenstillfällen förläggas med minst ett dygns mellanrum.

7.3 Omtentamen
En student som underkänts vid ett ordinarie tentamenstillfälle ska ha rätt att genomgå förnyat
prov på samma kursinnehåll minst tre gånger inom ett år. Eftersom det är studentens kunskaper
som bör stå i fokus, inte när studenten tillägnade sig dem, ska det vara möjligt att göra om en
examination i betygshöjande syfte även om studenten i fråga redan blivit godkänd på kursen.
Omtentamenstillfällen bör i största möjliga utsträckning skiljas från ordinarie tillfällen för att ge
studenter som hamnat efter en reell möjlighet att komma ikapp.

7.4 Betyg och rättssäkerhet
Det är viktigt att betygsskalan är stringent definerad, lätt att tolka och möjlig att översätta till
andra, vanligt förekommande, betygssystem. Detta för att personer utanför akademin lätt ska
kunna tillgodogöra sig studentens kunskapsnivå inom olika ämnen och för att betygen ska vara
internationellt gångbara. All examination måste ske på ett rättssäkert sätt. Examination ska i
största möjliga mån ske anonymt eftersom det är studentens kunskaper och
problemlösningsförmåga som ska mätas och andra faktorer såsom studentens namn eller
relation till examinatorn inte får påverka betygssättningen. Varje tentamen bör innan
tentamenstillfället granskas av minst en oberoende kurslärare. Studenten ska ha rätt att överklaga
rättning av prov och få den bedömd av en annan examinator. Om en student misstänks för fusk
ska utredningen ske på ett rättsäkert sätt, där studentens integritet bibehålls.
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8. Examensarbete
Examensarbetet är i regel det sista och största projekt som en student åtar sig innan
examen. Examensarbetet är den sista avsatsen innan en blivande ingenjör, arkitekt eller
industridesigner börjar bidra till samhällsnyttan på heltid. Därför är det av största vikt
att examensarbetet och den bakomliggande processen är rättsäker och håller hög
kvalité.

8.1 Avslutande examensarbete
Examensarbetet ska förläggas i slutet av utbildningen för att dra nytta av en students tidigare
införskaffade kunskaper. Examensarbetet bör vara en språngbräda ut i den fortsatta karriären.
Examensarbetets utformning ska uppmuntra till att studenten omsätter de kunskaper som
förvärvats under utbildningen i en praktisk applikation med anknytning till studentens valda
utbildning. Examensarbetet ska även utformas så att studenten tillgodogör sig ökade kunskaper i
projektplanering, litteratursökning och projektframställning.

8.2 Kandidatarbete
En student vid LTH ska ges reella möjligheter att skriva ett kandidatarbete. LTH ska tydligt
informera studenter om möjligheten till kandidatarbeten. Genomförandet av kandidatarbete ger
studenten, i ett tidigare skede av sin utbildning, möjligheten att fördjupa sig inom ett
ämnesområde. Kandidatarbetet ger också studenten möjlighet att träna på färdigheter som är
nödvändiga för yrkeslivet, som exempelvis skrivande, litteratursökning och presentationsteknik.
En kandidatexamen förenklar även möjligheten att byta lärosäte.

8.3 Krav
Studenter som erhåller en examen vid LTH ska ha hög kompetens och vara väl förberedda inför
arbetslivet. Detta ska säkerställas bland annat genom högt ställda krav på examensarbetets
kvalité. Examensarbetet ska också garantera att studenten kan nå resultat utifrån uppsatta mål.

8.4 Förutsättningar
För att underlätta studenters val av specialisering och examensarbete bör tidigare skriftliga
rapporter och populärvetenskapliga artiklar finnas tillgängliga för allmänheten. Det ska även vara
tydligt för studenten från arbetets start vad målet och syftet med examensarbetet är. Åsikt flyttad
till kap 3 progression. Det bör inte heller förutsättas att studenten har arbetslivserfarenhet innan
examensarbetet påbörjas. Det är studenten som äger sitt examensarbete och studenten ska
därför själv få välja huruvida det ska publiceras.

8.5 Handledare
Handledningen som ges till en student ska hålla hög kvalité. Därför ska en handledare för
examensarbeten ha tillräcklig pedagogisk kompetens och kunskap inom ämnet. Formatet och
frekvensen av handledarmöten ska bestämmas i samråd mellan student och handledare men
tillräckligt med handledartid ska garanterat avsättas för alla studenter. För att leva upp till detta
ska handledare ges reella möjligheter av lärosätet att möta studenters individuella behov. Om
särskilda skäl talar för det ska studenten ha möjlighet att byta handledare.
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9. Samverkan med näringslivet
LTHs studenter ska ha en hög anställningsbarhet och vara konkurrenskraftiga på
arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att det finns en tydlig arbetslivsanknytning i
utbildningen genom att studenterna erbjuds stöd för hur de kan möta arbetsmarknaden
och genom att de ges möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare.

9.1 Arbetslivsanknytning i utbildningen
Det är viktigt för LTHs studenters anställningsbarhet att de har förståelse för hur arbetslivet
fungerar och att de under studietiden får med sig de kunskaper och färdigheter som de kommer
behöva i sitt framtida yrkesliv. Därför är en tydlig arbetslivsanknytning i utbildningen viktig.
Koppling till ett framtida arbetsliv ska genomsyra utbildningen och moment som kan kopplas
till arbetslivet ska integreras i kurser i så stor utsträckning som möjligt. Ett bra sätt för studenten
att få en inblick i arbetslivet är genom praktik och det ska därför finnas möjlighet att göra
poänggivande praktik inom alla LTHs program.

9.2 Karriärsstöd
LTHs studenter och alumner ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och kunna konkurrera om
de bästa jobben, examensarbetena och praktikplatserna. LTH ska därför erbjuda studenterna de
verktyg som behövs för jobbsökning och skrivande av CV samt individanpassat stöd för att
kunna möta arbetsmarknaden.

9.3 Teknologkårens näringslivsarbete
TLTH och dess sektioner arrangerar arbetsmarknadsmässor och andra evenemang med
näringslivsanknytning. Dessa syftar till att låta studenterna komma i kontakt med potentiella
framtida arbetsgivare. LTH bör underlätta genomförandet av dessa evenemang genom att
exempelvis tillhandahålla lokaler. LTH ska också främja möjligheten för studenter att besöka
arbetsmarknadsmässorna ur ett schematekniskt perspektiv.
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10. Internationalisering
Högskolor världen över går mot en ökad internationalisering. TLTH ser mycket positivt
på denna utveckling. Internationalisering innebär integrering av internationella,
interkulturella och globala dimensioner i alla delar av verksamheten. LTH måste se till
att utbildningen såväl som övrig verksamhet präglas av internationalisering. Detta
innebär allt ifrån att vara en attraktiv högskola för internationella studenter till att
samarbeta internationellt inom både utbildning och forskning.

10.1 Internationell samverkan
Ett stort internationellt utbyte ger studenterna möjlighet att skaffa unika erfarenheter som
breddar deras tankesätt och förser dem med värdefulla kompetenser och meriter inför
arbetslivet. Det bidrar även till att stärka högskolans status både nationellt och internationellt,
samt till att säkerställa ett högt värde på högskolans examina. LTH ska därför se till att ett
internationellt perspektiv genomsyrar utbildningen. LTH bör också samarbeta internationellt,
för att på så sätt gynna utbildning och forskning.

10.2 Integration av inresande studenter
LTH bör arbeta aktivt för att vara ett attraktivt lärosäte för inresande studenter. De inresande
studenterna tillför ett stort mervärde för utbildningen genom att bland annat bidra med nya
perspektiv och stimulera kritiskt tänkande. LTH ska verka för att öka integrationen mellan lokala
och inresande studenter eftersom det gagnar lärosätet som helhet och medför ett mervärde för
både inresande och lokala studenter. Lokala och inresande studenter bör läsa sina kurser
gemensamt för att öka kontaktytorna mellan grupperna. Det ska också finnas sammanhang där
inresande och lokala studenter samarbetar, för att på så sätt dra nytta av de olika studenternas
erfarenheter.

10.3 Språkliga barriärer
LTH ska underlätta för studenter från hela världen som vill läsa delar av sin utbildning i Lund.
Det ska därför finnas ett stort utbud av kurser på engelska. LTH ska även se till att det finns
kurser i svenska för inresande studenter. På så sätt öppnas möjligheter upp för dessa studenter
att både läsa kurser som enbart ges på svenska och att ta större del i det svenska samhället.
Språkliga barriärer ska aldrig hindra inresande studenter från att tillgodogöra sig relevant
kursinformation. Det ska inte heller finnas språkliga barriärer för att som inresande student vara
studeranderepresentant i något av LTHs organ.

10.4 Möjlighet att stanna i Sverige efter examen
En student som läst stora delar utav sin grundutbildning eller disputerat i Sverige har ofta en
stark anknytning till landet. Samtidigt har de genom sin utbildning och sina andra erfarenheter
goda möjligheter att bidra till det svenska samhället. Därför ska inresande studenter, efter
avslutade studier, ges goda möjligheter att stanna i Sverige för fortsatta studier eller för att söka
jobb.
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10.5 En internationell lärarkår
Ett internationellt perspektiv i undervisning är av stor vikt, inte minst för de studenter som
förlägger hela sin studietid i Sverige. LTHs lärarkår måste därför ges möjlighet att samla på sig
internationella erfarenheter, för att på så sätt få ett brett och internationellt synsätt på såväl
undervisning som på forskning. Dessutom ska LTH välkomna, och vara en attraktiv arbetsplats
för, utländska gästforskare. LTH bör använda sig av dessa gästforskare i undervisningen, för att
ytterligare öka det internationella perspektivet i utbildningen. De ska också ges möjlighet att vara
delaktiga i institutionens hela organisation samt i dess beslutsprocesser.

10.6 Undervisning på engelska
Utbildningen under de tre första åren bör innehålla kurser på engelska, för att förbereda
studenterna för en global arbetsmarknad och fortsatta studier på avancerad nivå.
Specialiseringarna och mastersprogrammen ska vara på engelska, då forskning i sin natur är
gränsöverskridande och internationell. En hög grad av engelska i utbildningen gör även att
utbudet av kurser för internationella studenter breddas så att LTH blir mer attraktivt att söka sig
till.
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11. Utlandsstudier
Internationell erfarenhet i samband med studier breddar studenters perspektiv. Det gör
dem dessutom mer förberedda för den internationella miljö som präglar stora delar av
näringslivet och akademin. Därför måste högskolan säkerställa att alla studenter ges
möjlighet att, på ett enkelt sätt, förlägga en del av sin utbildning utomlands.

11.1 Möjlighet till utlandsstudier
Det är av största vikt att alla studenter ges reella möjligheter att spendera någon del av sin
studietid utomlands. Utlandsstudier bör därför ses som en naturlig del i den svenska
högskoleutbildningen. Under studietiden utomlands är det viktigt att det finns en kontaktperson
vid hemhögskolan som kan ge stöd och uppmuntran, företrädelsevis en studievägledare. För att
kontaktpersonen ska hålla sig uppdaterad inom internationella utbildningsfrågor krävs att den
får regelbunden vidareutbildning inom området.

11.2 Antagning och urval
Det måste finnas på förhand väldefinierade och enhetliga regler för ansökan och antagning till
utbytesstudier. Processen måste vara transparent och får inte missgynna någon studentgrupp.
Urvalet till utbytesstudier ska utgå ifrån två aspekter - studentens möjlighet att vara en bra
ambassadör för LTH samt hur mycket studenten kan få ut av utbytesstudierna ur ett akademiskt
perspektiv. Bra studieresultat såväl som ideellt engagemang ska vara meriterande vid urvalet.

11.3 Tillgodoräknande
Det ska finnas tydliga regler för vilka kurser studenten får tillgodoräkna sig, både vid återkomst
från utlandsstudier och för studenter som byter högskola. Reglerna måste vara lättillgängliga
tidigt i ansökningsprocessen. På så sätt kan missförstånd och studieförseningar, exempelvis på
grund av att studenter har valt kurser som sedan inte kan tillgodoräknas, förhindras. Studenten
ska ges stor frihet att själv välja kurser så länge kurserna tillför ett värde till utbildningen som
helhet. Tillgodoräknandet av kurser ska ske skyndsamt av högskolan eftersom en utdragen
process kan få stora konsekvenser på studentens levnadssituation och fortsatta studier.
Studenten ska alltid ha möjlighet att överklaga och få beslutet omprövat om den känner sig
felaktigt behandlad.

11.4 Utbytesavtal
Högskolan ska enbart teckna utbytesavtal med universitet som erbjuder utbildning av hög
kvalité. Utbytesavtalen ska utvärderas ofta och i de fall då utbildningen eller studenters
studiesociala situation inte håller tillräcklig standard ska avtalen avbrytas. Högskolan bör teckna
utbytesavtal med universitet som är spridda över världen, så att studenter ges en stor valfrihet i
var de utför sina utlandsstudier. Detta leder dessutom till en mer breddad rekrytering inom
gruppen inresande utbytesstudenter. Om säkerhetsläget i ett område är sådant att det finns
påtagliga risker med att studera där ska högskolan inte erbjuda några utbytesstudier i området.
Studenter som på eget bevåg läser kurser i sådana områden ska fortfarande kunna tillgodoräkna
sig dessa.
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11.5 Praktik och examensarbete utomlands
För att bredda möjligheterna att förlägga delar av utbildningen utomlands ska studenter kunna
göra praktik såväl som skriva examensarbete utomlands. Det här får dock inte ske på bekostnad
utav utbildningens och examensarbetets kvalité. Högskolan ska därför kunna säkerställa att även
examensarbeten som genomförs på en annan ort än där högskolan har sitt säte håller hög
standard.
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12. Arbetsmiljö
En student vid högskolan tillbringar en stor del av sin tid i högskolans lokaler. För att
studenten ska kunna utvecklas, prestera goda studieresultat och uppleva sin studietid
som givande krävs att studentens arbetssituation är god. LTH ansvarar för studenternas
arbetsmiljö och den bör hålla samma höga kvalité som de anställdas arbetsmiljö.

12.1 Omfattning
Begreppet arbetsmiljö innefattar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. En bra
arbetsmiljö är en förutsättning för god utbildningskvalité och måste därför uppfylla högt ställda
krav. Dessa krav avser god ergonomi, goda ljud-, ljus- och klimatförhållande och hänsyn till
studenters särskilda behov. Goda arbetsförhållanden som uppfyller ovan nämnda krav ska råda
under all schemalagd tid och tid då självstudier bedrivs.

12.2 Likabehandling
Högskolan ska vara en plats för alla. Därför ska LTH vara en miljö som är öppen, välkomnande
och inkluderande. För att uppnå en sådan miljö ska högskolan arbeta aktivt
med likabehandlingsfrågor. Det ska finnas strategier för att bekämpa exkluderande strukturer
inom hela LTH och det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt för att kunna se och motverka
dessa strukturer. Medvetenheten inom diskrimineringsfrågor och kunskapen om aktuell
lagstiftning ska vara god bland både anställda och studenter. LTHs jämställdhets- och
likabehandlingsplaner ska innehålla konkreta och realistiska åtgärder och mål, samt följas upp
kontinuerligt. LTH ska ta ansvar för att planerna följs och anställda ska ges utbildning i
likabehandlingsarbete och vara insatta i planernas mål. Ett normkritiskt förhållningssätt ska
genomsyra varje tjänstetillsättning för att åstadkomma mångfald och motverka diskriminerande
strukturer. Mångfald ska också eftersträvas vid val av gästföreläsare och de exempel som
används i såväl undervisning som examination.

12.3 Utrustning i undervisningen
LTH får inte uppvisa brister som hotar studenternas eller lärarnas säkerhet. All utrustning som
används i undervisningssyfte ska hålla hög standard och säkerhetsnivå. LTHs lärare ska vara
kompetenta nog att nyttja utrustningen som i sin tur ska vara väl underhållen. Alla
undervisnings- och laborationslokaler måste vara utformade för sina respektive ändamål.

12.4 Studieplatser
Behovet av studielokaler är inte begränsat till vad som krävs för schemalagd undervisning. Det
ska därför finnas studieplatser i anknytning till studenternas schemalagda undervisningslokaler.
Studieplatserna ska täcka studenternas behov av rum för enskilda studier och rum för
gruppstudier. Brist på studieplatser ska aldrig vara ett hinder för studentens möjlighet att studera
i LTHs lokaler. Det ska även finnas tillgång till lokaler där studenter har möjlighet att ta en paus
från sina studier, träffa andra studenter och värma medhavd mat. Studenter ska också ha tillgång
till lokaler som utgör naturliga mötesplatser med lärare och forskare.
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12.5 Stilla rum
För att upprätthålla en god arbetsmiljö och samtidigt arbeta aktivt med den breddade
rekryteringen ska ett stilla rum finnas tillgängligt i LTHs lokaler. Dit ska studenter kunna gå för
tystnad och enskild eftertanke och för att få en tillfällig paus från den övriga studiemiljön.
Rummet ska även finnas tillgängligt för de studenter som behöver ro för att be.

12.6 Stödverksamheter
Stödpersonal såsom sjuksköterska, kurator och studie- och karriärvägledning ska finnas
tillgänglig för alla studenter. Studie- och karriärvägledare ska vara väl insatta i såväl utbildningen
som studentens studiesituation. Pedagogiska stödåtgärder ska erbjudas studenter med
funktionsnedsättning för att dessa ska ha samma rätt till undervisning av hög kvalité och bra
studiemiljö som övriga studenter. Väntetider till olika typer av stöd får aldrig vara ett hinder för
studier vid högkolan. Stödåtgärder ska därför erbjudas skyndsamt efter det att en ansökan
lämnats in. Högskolan måste se till att det finns resurser som möter studenternas behov och tar
hänsyn till studentens helhetssituation.
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13. Studenternas ekonomi och sociala
skyddsnät
Att kunna studera förutsätter att studenten kan försörja sig under studietiden. Trygga
sociala och ekonomiska villkor är en förutsättning för att studenten ska ha möjlighet att
koncentrera sig på studierna och prestera goda studieresultat oavsett socioekonomisk
bakgrund.

13.1 Studiemedlets dimensionering
Studiemedlet ska dimensioneras så att inte rekrytering till högre studier hämmas. Studiemedlet
ska räknas upp på ett sätt som speglar studenternas nödvändiga utgifter. Studiemedlet ska
betalas ut även för utlandsstudier och beloppen ska då anpassas till levnadsomkostnaderna i
studielandet.

13.2 Studiemedelsystemet
Studiemedelsystemet måste vara konstruerat så att det uppmuntrar individen att initiera, fortfölja
och fullborda sina studier. Reglerna ska vara tydliga och ska inte ändras utan studentens
medgivande eller övergångsregler. Studiemedelsystemet ska vara en tjänst till samhället och inte
vinstdrivande. Merparten av studiemedlet ska bestå av bidrag från staten för att inte skuldsätta
studenten i allt för hög grad. Det ska finnas tydliga regler för återbetalningen och det årliga
återbetalningsbeloppet ska begränsas till en rimlig del av låntagarens årsinkomst.

13.3 Studiemedlets tidbegränsning och fribelopp
Studiemedelsystemet ska tillåta studenter att få studiemedel beviljat i mer än 240 veckor om
särskilda skäl föreligger, för att uppmuntra studenter att fullborda sina studier.
Studiemedelsystemet ska vara upplagt på ett sådant sätt att studenten får möjlighet att avsluta
sina studier innan krav på återbetalning sker. Fribeloppet ska baseras på de månader studenten
har studiemedel. Detta för att en student ska kunna arbeta och studera under samma kalenderår
utan att möjligheten till studiemedel under studietiden påverkas negativt.

13.4 Socialt skyddsnät
Studenter ska omfattas av det sociala skyddsnätet och garanteras en skälig levnadsstandard. Vid
sjukdom är det viktigt att studentens ekonomi inte blir lidande på grund av försämrade
studieresultat. Studenter ska därför ha rätt till sjukersättning i samma utsträckning som anställda.
Detta innbär att deltidssjukskrivning och möjligheten att rehabiliteras tillbaka till studier bör vara
självklart för studenter. Vid sjukfrånvaro är det viktigt att en student har goda möjligheter att ta
igen förlorade kursmoment. En student som har varit sjuk ska kunna få dispens från det krav på
klarade högskolepoäng som ligger till grund för bland annat studiestödet. Det ska vara möjligt
för en student att också vara förälder. En student med barn ska därför kunna vara föräldraledig
med skälig levnadsstandard.
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14. Boende
Grunden för en trygg studiesituation är att ha ett tillfredsställande boende. Tillgång till
boende är en förutsättning för att göra övergången till högre studier attraktiv och enkel.
Det ska finnas olika typer av bostadsformer, för att möta alla studenters behov.

14.1 Boende för alla
Det ska finnas bostäder anpassade för alla typer av studentgrupper, med avseende på såväl
kontraktsformer som tillgänglighetsaspekter. Det ska finnas god tillgång på
tillgänglihetsanpassade boenden och alla bostäder ska vara besökstillgänliga. Bostäderna ska
utgöras av olika former av boende och ha samma höga standard som övriga bostäder i
kommunen. De olika bostadsformerna ska vara väl utspridda för att inte skapa områden med
endast en typ av boende. Boendekostnaderna måste vara anpassade efter studenters ekonomiska
förutsättningar. Vidare är tillgången på bostäder i närområdet en förutsättning för att locka
studenter till lärosäten och för att uppmuntra till fortsatta forskarstudier. En god
boendesituation möjliggör även etablering i det lokala näringslivet efter avslutade studier.

14.2 Bostadsgaranti
Bostadsbristen i kommunen är ett hinder för rekrytering till högskolan, både när det gäller
studenter och personal. Detta är ett stort problem för universitetet, både nu och på sikt. För att
säkra en trygg bostadssituation för studenterna ska Lunds kommun sträva efter att tillhandahålla
en bostad för nyantagna studenter innan kursstart. Boende i kranskommuner och nära orter kan
avlasta bostadstrycket i Lund något, men inte i någon större utsträckning.

14.3 Nya bostäder
Planeringen av nya bostäder bör ta hänsyn till att Lund är en studentstad. Nya bostäder ska
planeras och byggas för att tillfredställa de behov som finns både när det kommer till
bostadstyp, läge och pris. Boendeytan får inte tillåtas vara mindre för en bostad menad för en
student och ska hålla en sådan standard att bostaden i framtiden ska kunna tillgå vilken annan
kommuninvånare som helst. En studentbostad måste uppfylla samma lägsta godtagbara
standard som andra bostäder och särlagsstiftning så som införandet av en kategoribostad ska
inte förekomma. Kommunens parkeringsnorm bör utgå från behov och eftersom studenters
behov av parkeringsplatser i många fall är lägre än för andra grupper kan antalet
parkeringsplatser i studentområden vara lägre än i bostadsområden där många av de boende är
bilberoende.
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l Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

TLTHs Studiesociala och
utbildningspolitiska program

Syfte
TLTH är Teknologkåren vid LTH (Lunds tekniska högskola).
Syftet med TLTH:s Studiesocial- och utbildningspolitiska program (TLTH SOUP) är att redovisa TLTHs
åsikter om utbildningen och det som hör samman med denna. Vi vill också skapa en debatt om
utbildningens form och innehåll med målet att uppnå en högre kvalitet. Eftersom vår omvärld är
föränderlig kommer programmet att behöva uppdateras kontinuerligt. Detta är en förutsättning för att våra
ställningstaganden ska vara relevanta.
Finns även att hämtas eller läsas på hemsidan http://www.tlth.se/
Den första versionen av TLTH SOUP antogs av TLTHs fullmäktige 94-12-01.
Detta program antaget av TLTHs Fullmäktige 11-05-10.
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1. Inledning
Högskolan är idag en mycket viktig del av samhället; dess uppgifter kan delas in i tre områden: forskning,
utbildning samt samverkan med det omgivande samhället. Vikten av samverkan ska inte underskattas och är
en central del i högskolans verksamhet. Studenterna utgör en av de viktigaste parterna inom högskolan. Det
ger TLTH, som representerar studenterna vid LTH, ett stort delansvar i att tillse att LTH är en stark ledare
inom såväl forskning som utbildning och samverkan.
Lunds universitet är ett av Nordens äldsta universitet och har ett starkt varumärke ut mot världen. Genom
att LTH är en del av Lunds Universitet ges både studenter och forskare ökade chanser till tvärvetenskapliga
utbyten.
TLTH anser
1.

att all högskoleutbildning ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund.

2.

att demokrati, jämlikhet och ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra högskolan.

3.

att det ska finns en klar koppling mellan grundutbildningen och den forskning som bedrivs inom
ämnesområdet.

4.

att LTHs utbildningar ska förbereda studenterna väl inför yrkeslivet.

5.

att regionalpolitiska argument aldrig får överordnas kravet på hög utbildningskvalitet.

6.

att LTH bör vara en del av Lunds Universitet.

2. En demokratisk högskola
Högre utbildning är en av de grundpelare som det moderna demokratiska samhället bygger på. För att
högskolan ska kunna fungera framgångsrikt i den här rollen krävs att högskolan genomsyras av samma
värderingar som samhället i stort. Dessutom kräver både forskningen och utbildningen ett mycket
långsiktigt tidsperspektiv. Det är därför naturligt att högskolan styrs bäst som en fri oberoende demokratisk
verksamhet.
För att demokratin ska fungera i praktiken krävs emellertid en organisation som är uppbyggd för det.
Studenterna måste organiseras i en fristående studentkår vars huvuduppgift är att tillvarata studenternas
intressen i alla sammanhang.
Det är en självklarhet att det i alla beslutande och beredande organ i högskolan som behandlar frågor som
rör utbildningen eller studenternas situation finns representanter både från lärarkollegiet och från
studentkåren. I beslutande organ är det en rimlig fördelning att dessa två grupper har en tredjedel av
mandaten vardera. Dessutom ställs höga krav på högskolans administrativa organisation som ska stödja den
demokratiska processen. Kallelser och fullständiga beslutsunderlag ska vara ledamöter tillhanda minst en
vecka innan sammanträdet. Transparensen måste vara så god att alla intresserade kan följa
beslutsförfarandet och studeranderepresentanter måste ha en rimlig chans att lära sig axla ansvaret som
ledamot respektive suppleant.
TLTH anser
1.

att högskolan ska styras demokratiskt.

2.

att högskolan inte ska användas som en plattform för att driva en partipolitisk agenda.

3.

att studentkåren ska vara fristående och oberoende.

4.

att studerandesuppleanter alltid ska ha närvaro- och yttranderätt i alla högskolans organ.
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5.

att högskolans organisation ska vara helt transparent så att lärare, studenter och övriga intresserade
kan ta aktiv del i beslutsprocessen.

6.

att studenter och lärare ska finnas representerade i samtliga beredande och beslutande organ i
högskolan där frågor som rör utbildningen eller studenternas situation behandlas.

7.

att högskolans organisation ska utformas så att varken studenter, lärare, allmänföreträdare eller övrig
personal ensamt erhåller majoritet i de beslutande organen.

3. En högskola för alla
Alla människor har i en demokrati lika rättigheter, så också till utbildning. Alla människor ska därför
konkurrera på lika villkor efter sina egna förutsättningar om de tjänster och utbildningsplatser som
högskolan tillhandahåller.
En högskola som är till för alla måste erbjuda utbildningar anpassade för en större målgrupp än den
traditionella. Samhällets behov av att möta den ständigt föränderliga efterfrågan måste tillgodoses i form av
fort- och vidareutbildning samt en anpassning av antalet högskoleplatser. Detta är viktigt inte minst för att
anpassa högskolan till olika åldersgrupper.
För att högskolan ska vara öppen för så många grupper som möjligt, bör utgångsläget på alla nationella
program på gymnasiet vara att de ger grundläggande behörighet, men det ska finnas möjlighet för dem som
läser yrkesförberedande program att välja bort den möjligheten. Man ska alltid ha goda möjligheter att
komplettera sin behörighet.
För att akademin verkligen ska vara öppen för alla oavsett social bakgrund krävs att samhället tillgodoser de
olika behov i form av studiemiljö och studiemedel som olika individer har. Det krävs också att studierna är
avgiftsfria då avgiften i annat fall hade verkat som en tröskel för vissa sociala grupper. För att öka
rörligheten ska studier även vara avgiftsfria för studenter från andra länder.
TLTH anser
1.

att alla individer ska ges reella möjligheter till högre utbildning efter sina behov och förutsättningar.

2.

att alla ska ha lika möjlighet att konkurrera om de platser högskolan tillhandahåller.

3.

att högskolan ska erbjuda en miljö och en studieorganisation som tillgodoser alla studenters behov,
även sådana från grupper som traditionellt inte genomgår högskolestudier.

4.

att högskolans utbildningsutbud ska vara sådant att det möter samhällets och individens behov.

5.

att alla nationella program på gymnasiet företrädesvis ska ge grundläggande behörighet.

6.

att andelen högskoleutbildade i samhället bör öka, dock i en sådan takt att utbildningskvaliteten kan
bibehållas och utvecklas.

7.

att studierna ska vara avgiftsfria för alla studenter.

4. Rekrytering och antagning
Högskolan har i sitt rekryteringsarbete ett viktigt socialt ansvar. Med ett aktivt rekryteringsarbete så kan man
nå även de grupper som av tradition inte läser på högskola. Ett sådant arbete är mycket viktigt, inte bara för
att minska den sociala snedrekryteringen utan också för att väcka intresset för teknik tidigt så att volymen av
presumtiva studenter kan öka.
För att antagningen ska vara rättvis och rättssäker är det viktigt att urvalskriterierna regleras centralt, dock
måste skolan lokalt få bedöma vilka av kriterierna som ska användas. Detta för att skolan själv bäst känner
sina utbildningar och kan sätta krav som svarar mot utbildningens svårighetsgrad. Det är viktigt att de
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studenter som antas har tillräckliga förkunskaper för att ha en reell chans att lyckas i sina studier. Ett sätt att
avgöra om personer är lämpade att tillgodogöra sig en viss utbildning är antagningsprov, där kunskaper eller
färdigheter som är viktiga under utbildningen utvärderas.
Det är också viktigt att de kriterier som används visar stor respekt för individen och alltid sätter
kompetensen i första rummet. Därför ska inte egenskaper som kön eller etnicitet användas som grund för
urval. Positiv särbehandling, då man väljer någon med lika meriter av underrepresenterat kön, eller
kvotering, anser vi vara diskriminerande och bör därför aldrig användas. Detta, är inte bara för att värna om
den individ som diskrimineras av ett sådant förfarande, utan också för att alla studenter som antas ska
känna att de är kompetenta och lämpliga och inte är andra klassens studenter.
TLTH anser
1.

att högskolan ska göra ett aktivt rekryteringsarbete för att locka studenter till teknisk utbildning.

2.

att ett översiktligt, rikstäckande och jämförande informationsmaterial om de olika högskolornas
utbildningsutbud ska finnas tillgängligt.

3.

att den sociala snedrekryteringen till högskolan ska motverkas.

4.

att ansvaret för att fastställa vilka av ett antal givna urvalskriterier som ska användas ska vara lokalt.
För att garantera rättssäkerheten bör dock uppsättningen urvalskriterier regleras centralt.

5.

att varje högskola utifrån utbildningens behov ska vara fria att utforma särskilda behörighetskrav.

6.

att för den sökta utbildningen relevanta antagningsprov är en bra urvalsgrund.

7.

att urvalsprov ska vara avgiftsfria.

8.

att kvotering eller positiv särbehandling inte ska förekomma i antagningsprocesser.

9.

att urvalet i första hand ska grunda sig på sökandes förutsättningar till studieframgång.
Arbetslivserfarenhet tillsammans med goda språkliga kunskaper ska kunna vara en merit som kan
beaktas vid antagning till högskoleutbildning.

10. att möjligheterna ska vara goda att kunna komplettera sin behörighet.
11. att högskoleprovet ska kunna inriktas beroende på vilken utbildning den skrivande ämnar söka

5. Utbildningens upplägg
De tekniska utbildningarna som ges vid LTH är alla utbildningar som kräver ett stort engagemang av
studenterna. För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kunskapen på ett effektivt sätt krävs ett bra och
väl strukturerat upplägg. Det är viktigt att planeringen av utbildningarna och enskilda kurser görs på ett
sådant sätt så att det finns utrymme för studenternas individuella studietekniker och behov. Utbildningarna
måste också vara utformade på ett sätt som tillgodoser de enskilda studenternas olika behov och
förutsättningar.
Universitetet har i uppgift att sprida kunskap till samhället, detta kan t.ex. ske genom att högskolan utför
uppdragsutbildning åt företag eller myndigheter. Denna verksamhet får dock inte inverka negativt på
högskolans ordinarie utbildning. Eftersom uppdragsutbildning inte följer den vanliga antagningsprocessen
är det också orimligt att den ska ge högskolepoäng; man ska inte kunna köpa sig in på en utbildning.
TLTH anser
1.

att utbildningens planering, samordning och uppföljning ska ske i samarbete mellan studenter, lärare
och institutionspersonal.

2.

att utbildningen ska vara så flexibel att byten av såväl utbildningsprogram som ort kan ske.

3.

att det ska vara möjligt att fritt välja kurser vid LU, både inom och utanför LTH.
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4.

att utbildningarna ska vara utformade med ett obligatoriskt basblock för bredd och ett block med
valbara kurser för specialisering.

5.

att utbildningarna ska planeras så att schemakrockar undviks framför allt mellan obligatoriska kurser.

6.

att studenten ska ha en jämn arbetsbelastning under hela läsåret.

7.

att närvaro under föreläsningar, övningar och seminarier i normalfallet ska vara frivilligt.

8.

att Uppdragsutbildning inte får inverka negativt på ordinarie utbildning.

9.

att Uppdragsutbildning inte ska ge högskolepoäng.

10. att införandet av ett treterminssystem inte är önskvärt
11. att upplägget med inläsningsveckor och tentamensperioder bör bibehållas

6. Utvärdering och kvalité
Utvärderingar är en värdefull metod för att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningen. Utvärderingar är
också ett instrument för studenterna att kunna utöva inflytande på sin utbildning. För att ta vara på
resultaten måste uppföljning ske regelbundet och kontinuerligt.
För att trygga utbildningskvaliteten och öka jämförbarheten på nationell nivå anser TLTH att alla
utbildningar regelbundet ska utvärderas på nationell nivå. Utvärderingar ska ligga till grund för beslut om
fortsatt examenrätt för högskolorna, och resultaten ska presenteras offentligt för att bli synliga för alla
parter.
Information om olika högskolor måste vara tydlig för att inte vilseleda potentiella studenter eller
arbetsgivare. Om man rankar högskolor måste man därför väldigt tydligt redovisa nyckeltal och faktorer.
Ranking ska alltid sträva efter transparens och detta sker enklast genom att bara ranka utefter ett nyckeltal i
taget.
TLTH anser
1.

att det ska genomföras kursutvärdering på alla kurser.

2.

att högskolan ska tillse att tidigare kursutvärderingar är lättillgängliga för studenten i samband med
kursval.

3.

att ansvarig lärare återkopplar till tidigare kursutvärderingar vid kursstart.

4.

att varje högskola ska ha en handlingsplan för att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningen.

5.

att examensrätten ska utdelas ämnesvis per högskola och omprövas kontinuerligt.

6.

att utvärdering av utbildningar regelbundet ska utföras på nationell nivå.

7.

att regelbundna nationella utvärderingar av utbildningarna ska utföras för att examina från olika
högskolor ska vara jämförbara.

8.

att vid ranking ska nyckeltal och viktning tydligt framgå.

7. Examination
För att säkerställa att studenter som utexamineras från högskolan har kunskaper och färdigheter som väl
motsvarar de uppsatta målen, måste detta kontrolleras med någon typ av examination. Kraven på
examination är många, examinationen måste t ex vara utformad på ett rättvist sätt och så att studenternas
rättssäkerhet kan garanteras. Det är också mycket viktigt att examinationen tar hänsyn till individuella
skillnader. Varierande examinationsformer ska därför finnas inom varje program, dock bör man undvika att
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ha för många examinationsformer inom en enskild kurs. För att studenter ska ha möjlighet att förbereda sig
måste man veta hur examinationen kommer att utformas. Därför måste exempelmaterial finnas tillgängligt,
det kan röra sig om t.ex. ex-tentor, exempelrapporter eller instuderingsfrågor.
För att underlätta rörligheten, dvs. möjligheten för studenter att studera vid andra universitet i världen, är
det viktigt att betyg- och poängsystem är internationellt gångbara.
TLTH anser
1.

att examinationen ska kontrollera studentens förståelse, kunskaper, färdigheter,
problemlösningsförmåga, kritiska tänkande och kreativitet, men samtidigt avspegla kursmålen.

2.

att alternativa undervisnings- och examinationsformer ska uppmuntras, och att utveckling inom
området är av vikt.

3.

att genusperspektivet ska tas hänsyn till vid utformningen av en examination.

4.

att man ska ha goda förutsättningar att förbereda sig inför examination, exempelmaterial ska finnas
som tydligt visar hur examinationen kommer att utformas.

5.

att examinationen ska ske på de språk som anges i kursplan samt andra, i kursen, allmänt
förekommande språk.

6.

att en student som underkänts vid prov ska ha rätt att genomgå förnyat prov på samma kursinnehåll
minst tre gånger inom en rimlig tidsperiod.

7.

att nedlagda kurser bör anpassas så att de går att omtentera en längre period efter deras nedläggande.

8.

att studenten ska ha rätt att överklaga rättning av prov för att få den bedömd av annan examinator.

9.

att det är av största vikt att misstänkt fusk behandlas på ett rättssäkert sätt.

10. att en student ska kunna göra om en examination i betygshöjande syfte även om hon/han en gång
blivit godkänd.
11. att betygsskalan ska vara stringent definierad och lätt kunna tolkas och översättas vid behov.
12. att varje tentamen innan tentamenstillfället bör granskas av minst en oberoende kurslärare

8. Examensarbete
Examensarbetet ska sammanfatta en students utbildning och vara en språngbräda ut i den fortsatta
karriären. Det ska uppmuntra till att studenten omsätter alla de kunskaper som förvärvats under
utbildningen i en praktisk applikation med anknytning till den inriktning studenten valt.
Ambitionsnivån på ett examensarbete ska vara högt ställt för att garantera att den student som erhållit en
ingenjörsexamen besitter hög kompetens. Det ska också garantera att studenten besitter förmågan att
åstadkomma tydliga resultat som är tillämpbara inom akademi och näringsliv.
För att underlätta studenters val av specialisering och examensarbete bör tidigare rapporter och
populärvetenskapliga artiklar finnas lättillgängliga.
TLTH anser
1.

att examensarbetet ska förläggas till slutet av utbildningen och för civilingenjörs- och
arkitektutbildningarna ha en omfattning om 30 högskolepoäng medan brand- och högskoleingenjörers
examensarbeten ska omfatta 22,5 högskolepoäng.

2.

att examensarbetet ska utformas så att studenten tillgodogör sig ökade kunskaper i projektplanering,
litteratursökning och projektframställning.

3.

att den skriftliga rapporten bör göras allmänt tillgänglig.
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9. Lärare och pedagogik
Den enskilt viktigaste faktorn i en bra undervisning är lärarna. Det är en självklarhet att all personal som
undervisar ska ha goda pedagogiska färdigheter. För att kunna bedriva undervisning på en hög vetenskaplig
nivå är det även mycket viktigt att lärare är väl insatta i aktuell forskning, därför är det värdefullt att ha
disputerade lärare som aktivt bedriver forskning.
Målet med pedagogiska metoder och utformning av kurser är att förmedla en djupkunskap inom det
aktuella ämnet, men det är även viktigt att ämnet sätts i sitt rätta perspektiv. Därför är kurser som spänner
över flera ämnesområden och där flera institutioner eller avdelningar är inblandade ofta en fördel. På
motsvarande sätt är det viktigt att studenterna involveras väl i den akademiska miljön och att det ges
möjlighet för naturliga möten och diskussioner mellan lärare och studenter.
TLTH anser
1.

att högre utbildning ska karaktäriseras av djupinlärning, kritisk debatt och att studenten får utrymme
att själv utforma sina studier.

2.

att utformningen av undervisningen måste präglas av nytänkande och öppenhet för nya
undervisningsformer. Omväxlande undervisning bör eftersträvas.

3.

att alla lärare inom högskolan ska vara väl förtrogna med forskning och utveckling inom sitt ämne.

4.

att institutioner och framför allt lärare som prioriterar pedagogik och undervisning bör premieras i
samma grad som forskningsinsatser premieras.

5.

att undervisning får bara förekomma på språk som lärare behärskar till den grad att studenter inte
uppfattar kommunikationsförmåga som ett problem.

6.

att nyanställda lärare ska behärska engelska i allmänhet, men särskilt inom sitt område.

7.

att lärare ska ha genomgått minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning, och att de kontinuerligt
ska uppdatera sin pedagogiska bildning

10. Arbetsmiljö
En student vid Lunds Tekniska Högskola tillbringar mycket av sin tid vid högskolans lokaler. För att
studenten ska kunna utvecklas som person, prestera goda studieresultat och uppleva sin studietid som
inspirerande och stimulerande krävs att studentens arbetssituation är god.
Arbetsmiljön på högskolan påverkar studentens hälsa och ett helhetsgrepp om arbetsmiljön krävs eftersom
den totala arbetsmiljön skapas av en samverkan mellan fysisk och psykosocial miljö. En bra miljö på
högskolan är en förutsättning för god utbildningskvalité och denna miljö ska vara utformad så att studenten
inte blir skadad på något sätt. För studentens välbefinnande och för att främja goda studieresultat måste
arbetsmiljön klara högt ställda krav. Dessa krav gäller såväl allmänna krav såsom god ergonomi, goda ljud-,
ljus- och klimatförhållande men också kunna tillfredsställa studenter med särskilda behov. Omfattningen av
dessa krav gäller i studentens hela situation på högskolan således inte enbart under lärarledd tid utan även
vid självstudier på skolan.
Det är ett känt faktum att teknologer känner sig stressade i sin situation som studenter och för att lätta på
denna stress krävs att studenten har stort inflytande över sin arbetssituation och den miljö som studenten
befinner sig i.
De lokaler som studenten rör sig i måste ha fullgod utrustning som följer den tekniska utvecklingen. Det
ska finnas god tillgång på teknisk utrustning för att understödja undervisningen och lärare ska vara
utbildade i att hantera den. Utrusningen ska vara välskött och reservsystem måste fungera.
Laborationsutrustning ska hålla hög standard och hög säkerhetsnivå. Inte enbart utrustningen ska vara
säker, lokalerna som sådana ska också vara det. Utrymningsvägar ska vara tydligt markerade och välkända
av lärare och studenter.
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Högskolan ansvarar för studenternas arbetsmiljö i samma utsträckning som för de anställda.
TLTH anser
1.

att studenternas reella och formella inflytande över arbetsmiljön ska garanteras.

2.

att studenter ska vara fullvärdiga ledamöter i den formella organisationen av arbetsmiljöarbetet.

3.

att studenter ska betraktas som anställda gällande rättigheter och möjligheter i arbetsmiljön, detta
gäller specifikt arbetsmiljö- och arbetstidslagen.

4.

att utbildningens organisation, undervisningens upplägg och studentens fysiska arbetsmiljö inte ska ge
upphov till ohälsosamma stressituationer.

5.

att det ska finnas god tillgång och kvalité på teknisk utrustning.

6.

att lärare ska kunna hantera sina tekniska hjälpmedel.

7.

att laborationer och laborationsutrustning ska hålla hög standard och säkerhetsnivå.

8.

att lärare och studenter kontinuerligt ska utbildas inom säkerhet på arbetsplatsen.

11. Resurser
En bra utbildningssituation kräver inte bara bra undervisning, utan även att den omkringliggande
organisationen fungerar tillfredsställande. Studenten ska alltid ha tillgång till uppdaterad information om
kurser, utbildningsprogram och scheman. Det måste också finnas möjlighet till såväl studievägledning
som karriärvägledning, samt möjlighet att träffa en kurator eller sjuksköterska.
Behovet av studielokaler är inte begränsat till vad som krävs för schemalagd undervisning. Även enskilda
studier och gruppstudier kräver lokaler inklusive bibliotek, och det måste också finnas lokaler där studenter
har möjlighet att ta en paus från sina studier, och kan träffa andra studenter och lärare.
TLTH anser
1.

att det ska finnas en väl fungerande studievägledning med resurser att ta hänsyn till studentens
helhetssituation. Studievägledare ska vara väl insatta i utbildningen samt studentens studiesituation.

2.

att stödpersonal såsom sjuksköterska, kurator och studievägledning ska finnas tillgängliga för alla
studenter.

3.

att det är viktigt att det under en studietid utomlands finns en kontaktperson vid hemhögskolan för
stöd och uppmuntran. För att studievägledaren ska hålla sig à jour med internationella
utbildningsfrågor fordras kontinuerlig utbildning på området.

4.

att LTH ska erbjuda studenten de verktyg som behövs för att möta arbetsmarknaden, jobbsökning
och skrivande av CV, och som främjar studentens möjlighet att finna bra jobb, examensarbeten och
praktikplatser.

5.

att fyra veckor före varje läsperiods början ska schema samt kursprogram finnas tillgängliga för
studenten. Kursinformation ska spridas på ett sådant sätt att det inte krävs att studenten är närvarande
vid all undervisning och finnas på sådan plats att studenter vet var den finns och enkelt kan
tillgodogöra sig denna.

6.

att varje student ska i god tid innan läsårets början får tillgång till en studiehandbok med läro- och
timplaner. Studiehandboken ska innehålla fullständiga utbildningsplaner för samtliga
utbildningsprogram med uppgifter om bland annat kursernas omfattning, poäng och om de är
obligatoriska eller valfria. Studiehandbok ska finnas i både digital och tryckt version.

7.

att studielokaler i anknytning till studentens huvudsakliga studieplats ska finnas som täcker studentens
behov, såsom rum för enskilda studier och gruppstudier samt möjligheter till pauser och till att värma
medhavd mat.
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8.

att studenterna ska ha tillgång till lokaler som utgör naturliga mötesplatser med lärare och forskare.

9.

att en förutsättning för ett aktivt kunskapssökande är tillgång till relevanta möjligheter till
litteratursökning, t.ex. ett väl fungerande bibliotek och databaser.

12. Arbetslivsanknytning
Det är viktigt för våra studenters anställningsbarhet att de vet hur det fungerar i arbetslivet och att de får
med sig de kunskaper och färdigheter de kommer behöva i sitt framtida yrkesliv. Därför är en tydlig
arbetslivsanknytning i utbildningen grundläggande. Kopplingen till ett framtida arbetsliv ska genomsyra
utbildningen, exempelvis att i kurser använda verkliga exempel, gästföreläsare från näringslivet, ges
möjlighet till praktik vid företag och institutioner eller att ha projektkurser. Ett bra sätt för studenten att få
en inblick i arbetslivet är genom praktik. Genom att göra praktik inom ett relevant ämnesområde får man
chansen att se hur de kunskaper man förvärvat under sin utbildning kan användas i arbetslivet.
TLTH anser
1.

att studenterna ska se en tydlig koppling mellan sin utbildning och dess efterföljande arbetsliv.

2.

att moment som kan kopplas till arbetslivet ska integreras i kurser i så stor utsträckning som möjligt.

3.

att det ska finnas möjlighet att göra poänggivande praktik inom alla LTHs program.

4.

att LTH ska främja möjlighet för studenter att besöka TLTH:s arbetsmarknadsmässa ur ett
schematekniskt perspektiv.

13. Rörlighet och internationalisering
Den högre utbildningen har under en lång tid gått mot ökad internationalisering och rörlighet, och TLTH
ser mycket positivt på denna utveckling. Ett stort internationellt utbyte ger studenterna unika möjligheter
både under studietiden och i arbetslivet. Det är därför viktigt att alla studenter får reella möjligheter att
spendera någon del av sin studietid utomlands inom ramarna för ett utbytesprojekt.
Ansökning och antagning till utbytesstudier måste ske enligt tydliga regler som inte missgynnar någon
studentgrupp. Även vid återkomsten, och för studenter som byter högskola, är det viktigt att det finns
tydliga och generösa regler för tillgodoräknande av kurser.
Lunds tekniska högskola måste dessutom vara bra på att ta emot inresande studenter, t.ex. genom att ge
dem möjligheter att lära sig svenska och ta del av det svenska studentlivet. Även arbete med
internationalisering på hemmaplan måste genomföras för att ge de studenter som väljer att förlägga hela sin
studietid här ett internationellt perspektiv. Därför är det viktigt att lärare får möjlighet till internationella
utbyten och att inresande studenter integreras.
TLTH anser
1. att högskolan har ett ansvar för att ett internationellt perspektiv ska finnas i utbildningen.
2.

att högskolan ska samarbeta internationellt för att gynna såväl utbildning som forskning.

3.

att utlandsstudier ska ses som naturligt i den svenska högskoleutbildningen.

4.

att studenter ska kunna förlägga praktik och examensarbete utomlands.

5.

att ansökan och antagning till de utbytesprogram som finns ska ske enligt på förhand väl definierade
och enhetliga regler.

6.

att även lärare ska omfattas av internationella utbytesprogram, för att tillföra ett internationellt
perspektiv på utbildningen för de studenter som förlägger hela sin studietid i Sverige.
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7.

att högskolan genom en transparent process och generös attityd vid tillgodoräknande uppmuntrar till
studentmobilitet.

8.

att studenten ska ha rätt att överklaga ett lokalt beslut om tillgodoräknande.

9.

att högskolan ska välkomna studenter från andra institutioner i både Sverige och övriga världen som
vill läsa sin andra cykel på LTH.

10. att utländska studenter ska beredas möjlighet att följa undervisningen på svenska genom adekvat
undervisning i det svenska språket.
11. att bostäder för gäststudenter bör vara integrerade med övriga studentbostäder, för att på så sätt
underlätta kontakten med svenska studenter och studentliv.

14. Studentens ekonomi
Att börja studera vid ett högre lärosäte är en stor personlig investering, men även en ekonomisk investering.
Att studera innebär ett inkomstbortfall på flera år, att överhuvudtaget kunna studera förutsätter att
studenten kan försörja sig under denna tid. En god och trygg ekonomi under studietiden skapar en grund
för att studenten ska känna välbefinnande, kunna tillgodogöra sig utbildningen och prestera goda
studieresultat. Vid sjukdom är det viktigt att studentens ekonomi inte blir lidande på grund av försämrade
studieresultat.
Studiemedelssystemet måste vara konstruerat så att det uppmuntrar individen att initiera studier samt
fortfölja dessa. Reglerna ska vara tydliga och inte ändras utan studentens medgivande inte heller utan
övergångsregler. Studiemedelsystemet ska vara en tjänst till samhället och inte vinstdrivande.
Det är viktigt att studenten ses som och behandlas som en vanlig kommuninvånare i synnerhet då det gäller
frågor som rör studentens studiesociala situation och då särskilt socialt bistånd.
TLTH anser
1.

att trygga sociala och ekonomiska villkor är en förutsättning för att studenten ska ha möjlighet att
koncentrera sig på studierna.

2.

att studenten och staten ska dela på det ekonomiska ansvaret för studiefinansiering.

3.

att studiemedlet ska räknas upp på ett sätt som speglar studenternas nödvändiga utgifter.

4.

att studiemedlets storlek ska dimensioneras så att inte rekryteringen till högre studier hämmas.

5.

att fribeloppet ska baseras på de månader studenten har studiemedel.

6.

att villkoren för tidigare tagna studielån inte ska ändras i efterhand utan låntagarens medgivande.

7.

att studiemedelsystemet inte ska vara vinstdrivande.

8.

att det ska finnas tydliga regler för återbetalningen samt att denna begränsas till en rimlig del av
årsinkomsten.

9.

att studiemedel ska utgå för utlandsstudier och beloppen anpassas till levnadsomkostnaderna i
studielandet.

10. att karensdagar inte ska tillämpas för studenter.
11. att studenter ska ha rätt till sjukersättning.
12. att en student som varit sjuk har rätt att ta igen förlorade kursmoment om man kan uppvisa läkarintyg.
13. att geografisk snedrekrytering ska motverkas genom subventionerade resor, samt att
studiefinansieringssystemet dimensioneras så att byte av bostadsort blir möjlig.
14. att studenter ska likställas med övriga kommuninvånare.
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15. att studenter ska omfattas av det sociala skyddsnätet som garanterar en skälig levnadsstandard.
16. att man som förälder ska kunna studera.
17. att man ska kunna vara föräldraledig med skälig levnadsstandard.

15. Boende
Grunden för en trygg studiesituation är att ha ett tillfredsställande boende. Tillgång till boenden lämpliga för
alla studentgrupper är en förutsättning för att göra övergången till högre studier attraktiv och enkel.
Tillgången till lämpliga bostäder av icke studentbostadskaraktär i närområdet är en förutsättning för såväl att
locka studenter till forskarstudier, som att möjliggöra etablering i det lokala näringslivet. Dessutom är
tillgången till attraktiva bostäder en förutsättning för rekryteringen av bra och kompetent personal till Lunds
Universitet. Av dessa anledningar är bostadsbristen i kommunen ett hinder för rekrytering till Lunds
universitet, både när det gäller studenter och personal. På sikt är detta ett stort problem för universitetet, då
antalet studenter och forskare i regionen kan väntas öka.
TLTH anser
1.

att det ska finnas studentbostäder så att hänsyn tas till de olika grupper av studenter som finns.

2.

att tillgången på bostäder aldrig får vara ett hinder för rekrytering

3.

att bostadsbrist ska motverkas vid studieorten.

4.

att planeringen av nya bostadsområden bör ta hänsyn till att Lund är en studentstad.

5.

att boende i kranskommuner och nära orter kan avlasta bostadstrycket i Lund, dock inte i någon större
utsträckning.

6.

att alla nyantagna studenter, redan innan terminsstart, ska ges tillgång till bostad inom rimlig restid.

16. Likabehandling
Högskolan ska vara en plats för alla, därför ska LTH vara en miljö som är öppen och välkomnade. Faktorer
som kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder får aldrig bli ett hinder för akademiska studier.
För att uppnå en sådan miljö måste aktivt arbete med likabehandlingsfrågor ske. Medvetenheten om
diskrimineringsfrågor och lagstiftning måste öka bland både anställda och studenter. LTHs jämställdhetsoch likabehandlingsplaner måste innehålla konkreta och realistiska åtgärder och mål och följas upp
kontinuerligt. Högskolestyrelsen har ansvar för att planerna följs och LTHs anställda ska ges utbildning i
likabehandlingsarbete och vara insatta i planernas mål.

TLTH anser
1.

att en student aldrig får missgynnas på grund av sitt kön, sin sexuella läggning eller könsidentitet,
etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder t.ex. genom attitydsyttringar, språk eller
formuleringar.

2.

att studenter med funktionsnedsättning måste ges reella möjligheter att studera på högskolan.

3.

att LTH ska upprätta handlingsplaner för jämställdhets- och likabehandlingsarbete med realistiska och,
om möjligt, mätbara mål som ska följas upp årligen.

4.

att jämlikhetsaspekten ska beaktas vid varje tjänstetillsättning, för att åstadkomma mångfald och
motverka diskriminerande strukturer.
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5.

att det ska finnas en mångfald bland förebilder för studenterna.

6.

att grundskolan och gymnasieskolan aktivt måste motverka all typ av social segregering.

17. Studentkårer och övriga studentföreningar
Studentkårerna har en mycket viktig roll för den högre utbildningen, på många olika nivåer. På kurs- och
programnivå bidrar de till kvalitetsarbetet genom att engagera studenter i utvärderingar och
programutvecklingsarbete; på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå bidrar de med ett studentperspektiv.
Genom att samordna och utbilda studentrepresentanter höjer studentkårerna nivån i lärosätets
kvalitetsarbete.
Studentkårer och övriga studentföreningar kompletterar också högskolans utbildningar dels genom att ge
bättre insikt i kommande arbetsliv genom kontaktytor med näringsliv, dels genom att vara platser där
studenter kan öva upp färdigheter såsom projektarbete, ledarskap och argumentationsförmåga.
Studentkårer och övriga studentföreningar fyller också en viktig social funktion. I Lund spelar nationerna en
särskilt viktig roll vad gäller just detta.
TLTH anser
1.

att högskolan ska erkänna den mycket viktiga roll studentkårerna har för den högre utbildningen och
därför bistå studentkårerna ekonomiskt.

2.

att högskolan ska underlätta för studentkårers och andra studentföreningars verksamhet.
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SAMMANSTÄLLNING

Kårhuset Lund, 29 september 2015
Carolina Koronen, Vice Kårordförande
med studiesocialt ansvar, 15/16

Remissvar Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Sammanställning av remissvar, arbetsgruppens kommentar och åtgärder i
Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program
Förtydligande
Arbetsgruppen önskar förtydliga vad syftet med SOUP:en är, eftersom vi utifrån en del remissvar upplever att detta inte har framgått tydligt nog. SOUP:en är ett
åsiktsprogram och innehåller med andra ord Kårens åsikter i en stor mängd frågor. När en mening är uttryckt som ”Därför ska…” så betyder inte det per automatik
att det faktiskt måste vara så, utan enbart att Kåren tycker detta. Däremot förekommer åsikter som redan är lagstadgade eller fastställda av LU eller LTH. Vi ber om
ursäkt för att detta inte varit tydligt nog i samband med att förslaget gick ut på remiss.

Generella kommentarer
Kommentar

Svar

Återgärd

SOUP:en är ett åsiktsdokument, dvs den
uttrycker hur Teknologkåren skulle vilja att

Ingen

I sin helhet anser vi att SOUP:en är väl genomtänkt och innehåller bra och
genomarbetade tankar och åsikter. Med andra ord, vi står bakom den i sin
helhet.
Vi har inga kommentarer förutom att vi tycker att alla ställningstaganden
känns väldigt rimliga och att dokumetet var väl strukturerat och
lättöverskådligt.
Vi har inga synpunkter på SOUP:en utan står bakom innehållet och tycker
det är väldigt bra att en sådan skrivs.
Vilken fantastisk revidering. Bra jobbat, vi från styrelsen har inga synpunkter
utan tycker helt enkelt det är ett väldigt utarbetat program som vi står
bakom.
/…/ generellt tycker vi att SOUP:en verkar vara väldigt bra.
En övergripande fråga är att jag undrar om allting i SOUP:en är viljesatser
eller om allt redan ska fungera så eller ifall det är lite blandat? Om något
Sammanställning Remissvar
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SAMMANSTÄLLNING

Kårhuset Lund, 29 september 2015
Carolina Koronen, Vice Kårordförande
med studiesocialt ansvar, 15/16

Remissvar Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

tillexempel bryter mot något i SOUP:en är det någon som har gjort fel då
det fungerade. Det innebär att det är de här
eller är det något vi kanske kommer försöka diskutera med den som gjort det åsikterna som studeranderepresentanterna
om att det inte är något TLTH står för?
ska framföra i sina uppdrag och arbeta för,
men LTH gör inte fel om de inte följer det
som står i SOUP:en.
De grundprinciper på vilka projektgruppens revidering bygger är bra varför
vi ställer oss i stort positiva till det nya programmet. Det nya programmet
lägger även stor vikt vid läsbarhet för att göra det mer lättillgängligt och
användbart, vilket gillas. Styrelsen vill härmed också berömma det gedigna
arbetet som nedlagts häri.
Följs den grafiska profilen?

Ja. Den nya formgivningen har till största
delen tagits fram av Informationsansvarig.

Ingen.

Genitiv-s. Enligt språkregler för svenska myndigheter ska genitiv-s skrivas
med kolon efter förkortningar: TLTH:s, LTH:s, osv. Se
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b85148351909529
0e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf s. 98. Berätta gärna detta även
för LTH!

Den nya SOUP:en följer TLTHs grafiska
profil. LTH har valt att frångå svenska
skrivregler och inte använda kolon före
genitiv-s. Därför frångår även TLTH denna
regel. Kolon har använts före genitiv-s i
samtliga andra fall där svenska skrivregler
förordar det.

Ingen

Saker som är kontroversiella måste vara väl underbyggda. T.ex. avgiftsfria
studier för studenter utanför EU.

Vi anser att åsikterna är tillräckligt väl
underbyggda. Det finns många åsikter som
skulle kunna byggas under mer, men för att
dokumentet inte ska bli allt för långt har vi
valt att avgränsa oss. Detta gäller såväl allt
för djupgående argumentation som åsikter i
frågor som inte direkt berör högskolan eller

Ingen

Studierådet har inga synpunkter på förslaget om den nya SOUP:en. Allt ser
mycket bra ut!

Sammanställning Remissvar
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studenternas studiesituation.
Det är inte lämpligt att ha med detaljer om hur saker fungerar just nu, t.ex.
att det var 26 frågor i den ursprungliga CEQ-enkäten.

Vi instämmer. Tack för påpekandet.

5.1 rapporterande utvärderingar
”26” stryks.

Arbetsgruppen har sammanträtt för att åter
diskutera åsikten. Vi anser att var och en
väljer sina egna förebilder och att dessa inte
nödvändigtvis finns inom akademin. Inom
akademin såg vi två huvudsakliga syften
med ”en mångfald bland förebilder för
studenterna” ur studenternas synvinkel.
Det första är att alla studenter ska känna sig
inkluderade, att de hör hemma vid LTH
och inom sitt valda yrkesområde. Detta kan
bland annat innefatta en mångfald bland
gästföreläsare, vilka exempel lärarna
använder och ett genusperspektiv i
kurslitteraturen. Vad gäller tjänstetillsättning
anser vi att man bör vara normkritisk,
mångfald ska uppmuntras utan att detta får
gå ut över förmåga att utföra arbetet.
Det andra är ”en mångfald bland förebilder
för studenterna” syftar till att studenterna
ska kunna identifiera sig med personer med
olika inriktning och bakgrund. LTH ska
inspirera alla studenter att nå sin fulla
potential. Denna åsikt har inte lagts in i
SOUP:en eftersom arbetsgruppen anser att

12.2 Likabehandling.

Vi tycker att det är mer lättläsligt än förgående SOUP vilket är väldigt bra.
Åsikten "TLTH anser att det ska finnas en mångfald bland förebilder för
studenterna" är struken. Styrelsen tycker att formuleringen förvisso är vag
och otydlig, och att den bör förtydligas, men därmed inte sagt att åsikten
saknar syfte. De många olika tolkningar och andemeningar som häri kan
inläsas saknar ingalunda existensberättigande, och Styrelsen önskar således
att projektgruppen åter diskuterar åsikten.

Sammanställning Remissvar

”Mångfald ska också eftersträvas vid
val av gästföreläsare och exempel i
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den är svårtolkad och aspekter så som
utbildningskvalitet och förutsättningar för
studier redan diskuteras.
Åsikten "TLTH anser att högskolan ska underlätta för studentkårers och
andra studentföreningars verksamhet" är struken. Styrelsen undrar först och
främst varför den är struken. Dessutom undras vad som åsyftas. Är det
ekonomiska bidrag? Formuleringen bör ses över och diskuteras än en gång.

Arbetsgruppen har sammanträtt för att åter
diskutera åsikten. Den nya åsikten i
SOUP:en är samarbetet mellan LTH och
TLTH ska värderas högt och främjas av
båda parterna. I detta samarbete måste
naturligtvis sektionernas och de fria
föreningarnas intressen främjas.
Vad gäller externa organisationer har
arbetsgruppen inte sett något syfte med att
LTH systematiskt ska underlätta för deras
verksamhet. I de fall TLTH gynnas av att
LTH bistår externa organisationer,
exempelvis om det gäller någon utav våra
samarbetsorganisationer, går i linje med
TLTHs värderingar och/eller gynnar våra
medlemmar, kommer vi uppmuntra detta. I
andra fall framstår det som tveksamt att vi
ska uppmuntra LTH att bidra ekonomiskt
eller på andra sätt till verksamhet som i
vissa fall kan direkt motverka våra
intressen.

Ingen.

Inledning
Kommentar

Svar

Återgärd

Styrelsen anser att om alla de representanter som TLTH sänder till
diverse organ på LTH skall kunna företräda Teknologkåren och

Vi instämmer. Även om det i nuläget är svårt att
förverkliga ska alla studeranderepresentanter vara väl

Bör ersätts med ska.
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dess medlemmar så måste de vara införstådda med innehållet – i
alla fall de delar som rör vederbörandes uppdrag – i detta
åsiktsprogram. Ett stor ansvar ligger här på Teknologkåren. De
representanter som utsänds måste utbildas i TLTHs åsikter och
anledningarna därtill.
Styrelsen menar därför att meningen »Därför bör samtliga
studeranderepresentanter i LTHs beslutande och beredande organ
vara väl insatta i och företräda de åsikter som presenteras i
programmet» formuleras starkare. Studentrepresentanter skall vara
väl insatta i programmet; »bör» framför inte på ett tillräckligt sätt
den vikt som lägges härvid.

insatta i de delar av SOUP:en som berör deras uppdrag.

I meningen ”Syftet med TLTHs Studiesociala- och
utbildningspolitiska program (TLTHs SOUP) är att redovisa
TLTHs åsikter rörande grundutbildningen studenternas
studiesituation.” saknas ett ”och”.

Tack

Och läggs till i meningen.

Kapitel 1
Stycke

Kommentar

Svar

Återgärd

Hela
kapitlet

Det är styrelsens åsikt att programmet inte tydligt nog framför
TLTHs ställning i frågan om vikten av kvalitet kontra kvantitet. Det
är mycket viktigt att alla gives tillfälle till utbildning, med detta får
inte ske på kvalitetens bekostnad.

Vi har omformulerat 1.4
Utbildningsplatser samt delar av
ingressen. Vår förhoppning är att det nu
är tydligare att utbildningskvalitet
överordnas möjlighet till högre
utbildning.

1.4 Utbildningsplatser har skrivits
om i sin helhet
I ingressen ersätts För att den
generella utbildningsnivån i landet
ska öka bör antalet utbildningsplatser
öka, utan att utbildningarnas kvalité
prioriteras ned
Med
Utbildning har även en stor inverkan

Sammanställning Remissvar
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på individens livskvalitet och
samhällets möjlighet att möta
utmaningar och säkerställa social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
På sikt bör alla individer ges
möjlighet till högre utbildning, men
kvalitet ska alltid överordnas
kvantitet.
Ingress

Borde det inte stå ”den generella utbildningsnivån” i andra
meningen?
Jag är inte säker på att det är vår mening att den generella
utbildningsnivån i landet bör öka. Det finns absolut en poäng med en
högre utbildningsnivå: framförallt att högre utbildning förknippas
med större öppenhet, förståelse, och tolerans. Det betyder dock inte
högre välstånd, vilket kanske också bör tas med i tankarna. Kåren
bedriver bevakning av utbildning men är vi också proponenter av
åsikten att ju fler högutbildade desto bättre? Jag ställer mig bakom
idén att alla ska erbjudas en högskoleutbildning men att det också ska
vara möjligt att nöja sig med en gymnasial utbildning och att
samhället därmed snarare bör sträva efter att skapa jobb för unga
samt yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Därmed ställer jag mig
avig till att Kåren ska anse att alla bör högskoleutbildas. En
överkvalificerad arbetskraft kostar.
Med andra ord anser jag att Kåren bör vara av åsikten att alla ska ha
rätt till högre
utbildning men att de också ska kunna välja att nöja sig med en
gymnasial utbildning och därför bör vi inte uttrycka detta som ett
självklart mål.
Därför anser jag att hela andra mening bör strykas.

Sammanställning Remissvar

Tack. Vi har omformulerat ingressen
samt 1.4 Antalet utbildningsplatser.
Vi håller med om att det inte bör finnas
något krav på att alla ska genomgå högre
utbildning men att det ska vara en
möjlighet för dem som vill. Ordet
”välstånd” har ersatts med livskvalitet
som vi hoppas bättre speglar högre
utbildning bredare syfte än att utbilda
för arbetsmarknaden.

1.4 Utbildningsplatser har skrivits
om i sin helhet
I ingressen ersätts För att den
generella utbildningsnivån i landet
ska öka bör antalet utbildningsplatser
öka, utan att utbildningarnas kvalité
prioriteras ned
Med
Utbildning har även en stor inverkan
på individens livskvalitet och
samhällets möjlighet att möta
utmaningar och säkerställa social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
På sikt bör alla individer ges
möjlighet till högre utbildning, men
kvalitet ska alltid överordnas
kvantitet.
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I övrigt håller jag med om första stycket.
Ingress

Det saknas ett n i ”den generella utbildningsnivå”

Tack.

Ändras enligt förslag

1.1

Jag anser att stycket är rörigt och dåligt beskrivs av rubriken. Första
och i viss mån andra meningen beskriver den högre utbildningens
roll i samhället, men övriga gör det inte. Fjärde och femte meningen
berör finansiering, medan sjätte berör en grundläggande princip för
grunden som utbildningen vilar på, men ingen av dessa tre meningar
(som tar upp mer än halva paragrafen) berör inte den högre
utbildningens roll i samhället.
Då jag tycker att rubriken är lämplig att inleda SOUP:en med anser
jag att rubriken bör behållas men stycket skrivas om till att fokusera
mer på vad den högre utbildningen faktiskt bör ha för roll i
samhället. I detta syfte anser jag att första meningen av stycket är god
men otillräcklig. Högskolan ska ej enbart tillgodose ett framtida
behov utav kunskap utan också ett samtida behov av kunskap,
forskning, och samverkan, vilket tydligt framgår av andra meningen.
Jag anser att högskolan ska vara en ryggrad i samhället som tar
tillvara gårdagens kunskap och ackumulerar mänskligt vetande inom
alla ämnen, vetenskapliga liksom konstnärliga; en ryggrad som också
bär de samtida institutionerna och aktörerna genom att erbjuda dem
samarbeten sinsemellan och utgöra en plats för intressanta och
skapande möten samtidigt som universitetet erbjuder information
och kunskap för att dessa via de kommersiella och offentliga
intressenterna ska kunna göras samhället nyttigt; en ryggrad som bär
de unga huvuden som blickar framåt mot morgondagen och som
förbereder framtidens samhällsaktörer med både kunskap och
förståelse.
Meningarna fyra till fem i förslaget håller jag med om men jag anser

Tack. Vi har delat upp stycket i tre delar
och lagt in under kapitel 1, 2 och 3. 1.1
Den högre utbildningens roll i samhället
har utökats baserat på remissvaret.

1.1 Den högre utbildningens roll i
samhället skrivs om med
utgångspunkt i remissvaret.
Ett nytt stycke, 2.4 Högskolans
finansiering, läggs till. Fjärde och
femte meningen läggs in här och
kompletteras med utgångspunkt i ett
annat remissvar och strategigruppens
diskussioner.
Den sjätte meningen läggs in under
det nya stycket 3.1 Grundläggande
förutsättningar.

Sammanställning Remissvar

(27)

SAMMANSTÄLLNING

Kårhuset Lund, 29 september 2015
Carolina Koronen, Vice Kårordförande
med studiesocialt ansvar, 15/16

Remissvar Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

att dessa inte passar in under rubriken.
1.1

"En av de mest grundläggande principerna med högskoleutbildning
är att den vilar på konstnärlig eller vetenskaplig grund [...]"
Tveksamt huruvida det behöver nämnas men även om de två
motsätter sig.

Enligt högskoleförordningen är en
grundläggande princip att all högre
utbildning ska vila på konstnärlig eller
vetenskaplig grund. Arbetsgruppen har
valt att skriva med det eftersom vi vill
betona att det är en princip som inte bör
ändras på. Meningen har flyttats till 3.1
Grundläggande förutsättningar.

Ingen. Meningen har flyttats till 3.1
Grundläggande förutsättningar.

1.2

Att säga att TLTHs syfte är att tillvara ta studenternas intressen i alla
sammanhang är ett väldigt starkt uttalande. Innebär inte detta att vi i
princip ålägger Kåren att bedriva idrottslig verksamhet samt
festverksamhet i alla fall i viss mån? Detta gör vi ju redan och jag
anser att det är bra, men också att det blir ett väldigt starkt och tydligt
ställningstagande kring att TLTH är mer än bara studiebevakning
och studentpolitik. Det innebär att Kåren ska försöka ”vara allt åt alla
studenter” om det dras till sin spets. Jag anser att detta är den roll
som TLTH ska ta men vill med denna kommentar uppmärksamma
att meningen kan vara politiskt sprängstoff, i alla fall bland grupper
som anser att Kårer enbart bör bedriva utbildningsrelaterad
verksamhet.

Tack. Vi har tagit till oss din poäng och
håller fullständigt med. Eftersom
SOUP:en är TLTH:s
utbildningspolitiska program har vi
omformulerat meningen för att bättre
passa sitt syfte.

1.2 TLTHs roll
Stryk i alla sammanhang

1.2

Åsiktsändring 2.2: Öppnar inte detta upp för vidare stöd och
beroende från Näringsliv?

Även om TLTH är fristående rent
organisatoriskt är vi beroende av
ekonomiskt stöd och utbyte med
universitetet och externa parter, t.ex.
företag. Dessa samarbeten gynnar också
på många sätt våra studenter. Vi har lagt
till en mening för att betona att detta

TLTHs samarbeten med externa
parter får aldrig inkräkta på
studentkårens syfte.

Sammanställning Remissvar
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aldrig får inkräkta på TLTHs syfte att
först och främst företräda studenterna.
1.3

Mycket bra stycke.

1.3

I punkt 1.3 används teknolog som en del av texten, ett begrepp som
vad jag vet inte existerar utanför lärosäten, borde inte termen
ingenjör användas i stället?

Teknolog är godkänt av SAOL.
Däremot är det konstigt att ordet bara
förekommer på ett ställe i texten och vi
har därför ersatt det med student.

Ordet ”teknolog” ersätts med
”student”.

1.4

Vidare anser jag att i punkt 1.4 så står det skrivet att utbildningen ska
möta samhällets efterfrågan, krav och förväntningar. Denna punkt
behandlar antalet studieplatser i relation till kvalitet. Talar man här
om samhällets efterfrågan av utbildade personer eller samhällets
intresse av att utbilda sig till särskilda saker. Jag anser att i dagsläget
så syftar "samhällets efterfrågan" på intresset av att utbilda sig inom
vissa områden, medans "samhällets krav och förväntningar" istället
talar om de utbildade personernas kompetens. Här får ni gärna
klargöra vad som menas.

Tack. Hela 1.4 Antalet
utbildningsplatser har skrivits om.

1.4 Antalet utbildningsplatser har
skrivits om i sin helhet.

1.4

Meningarna två och tre utgör ett felaktigt påstående. Det finns ingen
direkt korrelation mellan ökat (materiellt) välstånd och högre andel
högskoleutbildade. Jag hänvisar till boken 23 Things They Don’t Tell
You About Capitalism av Ha-Joon Chang, kapitel 17: Thing 17 –
More education in itself is not going to make a country richer. De
exempel han visar på i denna bok är bland annat att Schweiz under
lång tid har haft och fortfarande har betydligt lägre grad
högskoleutbildade i arbetskraften än andra västländer. Det samma
gäller de nordiska länderna om än inte lika extremt. Jag ställer mig,
som redan uttryckt, bakom att alla ska ha möjlighet till högre
utbildning, men vi ska inte göra misstaget att tro att detta leder till
högre materiellt välstånd.

Tack. Hela 1.4 Antalet
utbildningsplatser har skrivits om.

1.4 Antalet utbildningsplatser har
skrivits om i sin helhet.
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Gällande kvalitét vägt mot kvantitet håller jag med stycket.
Därmed håller jag med om första meningen men anser att de två
därpå följande antingen bör strykas eller skrivas om. I övrigt ställer
jag mig bakom stycket.
1.4

Under punkt 1.4 Antalet utbildningsplatser skrivs »Högskolan bör på
sikt anpassas för att ge alla individer möjligheter till högre studier».
»På sikt» är en vag formulering som lätt förbises, varför den bör ses
över i samband med framtida revideringar av programmet.

På sikt är en medvetet vald formulering
eftersom arbetsgruppen anser att högre
utbildning bör vara en möjlighet för alla
som vill, men att detta inte är
genomförbart i dagsläget. Att öka
möjligheten till högre utbildning är en
nationell fråga och ska inte ske på
bekostnad av utbildningens kvalitet.
Meningen kommer ses över i framtida
revideringar.

Ingen

1.5

Jag har aldrig tidigare stött på konceptet uppdragsutbildning men jag
ställer mig bakom hela stycket sånär som på de två sista meningarna.
Jag håller inte med om att uppdragsutbildning inte ska kunna ge
högskolepoäng. Min förståelse för högskolepoäng är att dessa ska
visa på vilken mängd kunskap som tagits in av en student och att
betyget ska komplettera detta mått som ett mått på tillgodogörandets
kvalitét, dvs. hur väl studenten tillgodogjort sig kunskapen. Ifall
denna kunskap tillgodogörs via reguljär eller särskild utbildning
borde inte vara avgörande.
Argumentet att det ska vara omöjligt att köpa sig in på en
högskoleutbildning. Jag förstår att det finns en demokratisk
baktanke. Samtidigt innebär detta ett inskränkande av frihet att
spendera på det du vill konsumera. Detta är rimligt då konsumtionen
anses skada dig, andra, och samhället (läs: droger) men utbildning är
raka motsatsen. En person som kan betala för hela sin utbildning
kommer bidra positivt till lärosätet eftersom kostanden idealt blir 0

Meningen är tagen direkt ur den
nuvarande SOUP:en. Den
bakomliggande principen är att det inte
ska vara möjligt att kringgå det vanliga
antagningssystemet, antagning till högre
utbildning ska baseras på individens
förmåga att lyckas med studierna och
inte ekonomiska resurser.
Även om det bör vara möjligt att lägga
sina pengar på utbildning får det inte
inkräkta på det ordinarie
utbildningssystemet. Att tillåta
uppdragsutbildning, utan att denna ger
högskolepoäng, innebär att det är
möjligt att köpa utbildning men inte en
examen. På detta sätt säkerställs att

Ingen
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samtidigt som fler utbildas och ett större utbyte studenterna
sinsemellan möjliggörs. I god demokratisk anda anser jag dock att
reguljärt antagna studerandeplatser måste prioriteras över betalande
studenter (dvs. då lokaler eller liknande fasta begränsningar sätter ett
maxantal som kan studera så får inte reguljära studenter ersättas med
betalande studenter).

ekonomiska förutsättningar inte får ett
betydande inflytande över vilka som har
möjlighet till högre studier.

Kapitel 2
Stycke

Kommentar

Svar
Vi tar till oss åsikten men anser att
avgiftsfrihet är något som bör värnas för
alla studenter, inklusive de studenter som
kommer från utanför Europa.

Åtgärd

Ingress

Som jag argumenterat i 1.5 ovan håller jag inte med om att
högskolan ska vara avgiftsfri för alla, men att alla ska erbjudas
möjlighet till utbildning. I övrigt noterar jag att ”alla” här
egentligen betyder ”alla europeiska medborgare som möter de
förkunskapskrav som antagningsprocessen innebär”.

Ingress

I övrigt ställer jag mig frågande till vad det betyder att ha ett
ledarskap som är grundat i akademin. Det är inte ett uttryck jag
stött på tidigare. Vad betyder detta?

Vi instämmer i att det här bör förtydligas.

Akademiskt ledarskap är nu förtydligat
i 2.1.

2.1

Oberoende åberopas i första meningen men definieras inte vidare.
Vad innebär det att vara oberoende i detta fall? Oberoende från
vad? Högskolan finansieras av staten och är i högsta grad
beroende av denna finansiering och blir därmed en del av
politiken.
Igen förekommer begreppet ledarskap grundat i akademin, vilket
jag fortfarande ställer mig frågande till.
I övrigt ställer jag mig bakom stycket.

Ingen åtgärd vad gäller första stycket.
Akademiskt ledarskap är nu
förtydligat.

2.2

Hela stycket känns något malplacerat. Den passar inte riktigt in

Högskolan blir såklart aldrig helt
oberoende, eftersom den är just finansierad
av staten. Däremot kan den styras
oberoende, det vill säga utan att staten
bestämmer exempelvis vilken forskning
som ska bedrivas eller hur universitetet ska
arbeta. I dagsläget är universitetet och
högskolor väldigt oberoende staten, i
relation till andra svenska myndigheter.
Vi tycker att samverkan mellan högskolan
och samhället är av yttersta vikt för att

Sammanställning Remissvar
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bland övriga och lägger inte riktigt fram några förutsättningar för
en demokratisk högskola. Istället talas vagt om interaktionen med
det omgivande samhället, vilket naturligtvis är en av högskolans
viktigaste uppgifter. Utan interaktion finns ingen poäng med en
högskola, men det utgör inte en förutsättning för en demokratisk
högskola. Tvärt emot kapitlets rubrik handlar stycket om hur
högskolan utgör en viktig förutsättning för ett demokratiskt
samhälle. Detta utgör i sin tur snarare ett av högskolans syften
snarare än något annat.
Andra meningen hör egentligen hemma under rubrik 1.1 eller bör
åtminstone motsvaras av en liknande mening där.
Tredje meningen bör skrivas om; kommatecknet bör ersättas
antingen med en punkt eller, som här, med ett semikolon.
Alternativ kan ett ”och” antingen ersätta kommateringen eller
stoppas in direkt efter den.
Jag anser till syvende och sist att stycket bör tas bort helt eller
flyttas till kapitel 1, gärna som en del av stycke 1.1.

både samhället och högskolan ska kunna
anses demokratiska. Vi inser dock att detta
inte var tydligt nog och har därför skrivit
om stycket en hel del, men låtit det finnas
kvar på samma plats.

2.3

Programmet menar att »Därför ska studenter och personal vid
LTH delges relevanta underlag som berör utvecklingen av
lärosätets verksamhet.» Styrelsen anser att det är viktigt att
framhålla att TLTH tycker att dessa inte endast skall hållas à jour
med verksamheten utan att de även skall givas en reell möjlighet
att påverka. Detta bör tydliggöras.

Vi instämmer i att detta bör förtydligas.

2.4

Gillar studierådet starkt, det är väldigt relevant för vår utbildning
och på vårt program ändras saker i arbetslivet konstant så det är
viktigt att våra kurser också gör det. Det är något vi kommer lägga
mycket fokus på i studierådet.

2.5

Vår förhoppning är att detta kommer
ge institutionsstyrelserepresentanter mer förståelse och mer att

Sammanställning Remissvar

har lagts in.

Angående tredje meningen så instämmer vi
fullständigt.

Meningen är nu omformulerad.

Ingen

Ja, om vi lyckas driva igenom den här
åsikten så kommer det förhoppningsvis

Ingen
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göra, stämmer det?

leda till att framför allt suppleanter får mer
att göra och en större förståelse. Det här är
dock bara en åsikt som Kåren har och det
ser tyvärr inte ut så i dagsläget. Se gärna
förtydligandet först i dokumentet.

2.5

Betyder detta att alla suppleanter ska få gå på möten som
studentrepresentant? För det står att de har närvaro-, yttrande-,
och yrkanderätt medan ordinarie studentrepresentant dessutom
har rösträtt. För som jag förstår det så är det på många ställen
bara ordinarie som har närvarorätt.

Om vi lyckas driva igenom den här åsikten
så kommer det innebära att även
suppleanter får närvara på möten. Det här
är dock bara en åsikt som Kåren har och
det ser tyvärr inte ut så i dagsläget. Se gärna
förtydligandet först i dokumentet.

Inget

2.5

Punkt 2.5 inleds med "det ska finnas..." bör inte en mer korrekt
mening vara "Det bör finnas vid intresse...". Jag anser så klart att
alla organ ska ha studeranderepresentanter men då det ibland
enbart finns svalt intresse bland engagerade så tycker jag att
TLTH inte bör sätta ett orimligt krav på sig själva att tillsätta dessa
poster.

Vi anser för det första att ett sådant
intresse alltid bör finnas bland studenterna,
även om verkligheten tyvärr ser annorlunda
ut ibland. Dessutom baseras Kårens
existensberättigande på att vi representerar
studenterna i olika frågor – vilket vi har
svårt att göra utan
studeranderepresentanter. Vi tycker därför
att det är viktigt att formulering står kvar i
sin nuvarande form.

Ingen

2.5

I punkt 2.5 står det även att "...alla ordinarie studeranderep. ska ha
rösträtt.". Detta nämner då inte suppleanter, borde det inte vara
av TLTHs intresse att oavsett om ordinarie eller suppleant dyker
upp på mötet så kan studeranderep. rösta i alla frågor där de har
rätt att påverka.

Om en ordinarie ledamot inte dyker upp på
ett möte tar suppleanten dennes plats och
därmed dennes rösträtt. Vi anser att det här
kan anses tillräckligt självklart för att inte
behöva nämnas i SOUP:en.

Ingen

2.6

Det liggande förslaget har ändrat »TLTH anser att högskolans
organisation ska utformas så att varken studenter, lärare,
allmänföreträdare eller övrig personal ensamt erhåller majoritet i

Vi tycker att den nya formuleringen är
vidare och täcker in fler fall, varför vi vill
ha kvar. Däremot instämmer vi helt i att

En till mening har lagts till i stycket.

Sammanställning Remissvar
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2.8

de beslutande organen» till »I högskolans beslutande och
beredande organ ska mandaten fördelas på ett sådant sätt att
representanter både från högskolan och från studentkåren ges en
reell möjlighet att påverka processen och de beslut som tas.»
Detta kan tyckas vara en vagare formulering. Styrelsen menar att
det bör tydliggöras att majoritetsfrågan fortfarande är en viktig
poäng.

majoritetsfrågan bör förtydligas.

I punkt 2.8 står det "... studier även vara avgiftsfria för studenter
från andra länder.". Då jag anser att detta är bra så känns det
synda att klaga, men anser då TLTH att man ska låta alla (läs:
"alla" som "jordens befolkning") studera gratis i Sverige? En
tråkig poäng är även att LU och LTH får mycket pengar för
inresande studenter.

Ja, det är precis vad som anses. Så här såg
det ut på alla svenska universitet och
högskolor, fram till och med vt11. Vi anser
att människors möjlighet till att studera inte
bör grunda sig i ekonomiska
förutsättningar och att denna ska tillämpas
för hela jordens befolkning.

Ingen

Kapitel 3
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

3.2

Denna verkar jättebra, ges den ut till nollorna i början eller ska
den bara finnas digitalt nu?

I dagsläget måste studiehandboken finnas i
både tryckt och digital format, men den
tryckta delas så vitt vi vet inte ut till nollorna.
Vi anser dock inte det tillför tillräckligt
mycket med en tryckt version så som
samhället ser ut idag och tycker därför att det
borde räcka med en digital version.

Ingen

3.2

Är det inte lite föråldrat med en studiehandbok? Iaf att ha
fullständiga kursplaner i den - de är ju lätta att söka upp.

Vi anser att studiehandboken fortfarande
fyller ett syfte. För någon som vet exakt hur
man hittar kursplaner är det väldigt enkelt,
men för någon som ännu inte pluggar på

Ingen
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LTH kan det vara svårt. Däremot håller vi
med om att det är något föråldrat med en
tryckt studiehandbok och tycker därför att det
räcker att den finns digitalt.
3.3

Avsnitt 3. inleds med att man ska underlätta vid byten av
lärosäten.
Senare i punkt 3.3 talas det om detta igen. Men här i kontext
med en kandidatexamen. Jag tror att generellt underlättas
mobiliteten som talas om i inledningen av ett 3+2 system,
något som förstärks av att det i 3.3 står att man ska ha
möjlighet att ta ut en kandidatexamen.
Senare i 3.3 står det dock att "...en skarp uppdelning .. inte är
önskvärd om det påverkar utbildningens som helhet."
Här tycker jag att SOUPen bör behandla ämnet med 3+2
tydligare, i dagsläget kan detta tolkas som att TLTH vill ha
kakan och samtidigt äta den. Dvs. man tycker om att kunna ta
ut en kandidatexamen men man tycker inte om 3+2 systemet.

Kårens Fullmäktige gjorde förra året ett
ställningstagande gällande just 3+2. Eftersom
detta ställningstagande togs så pass nyligen
har vi valt att helt utgå ifrån det och inte
ändrat några av ställningstagandets åsikter.
Ställningstagandet kan läsas i handlingarna till
FM10 2014 som kan hittas här:
http://www.tlth.se/165Handlingar+och+protokoll.
Ställningstagandet finns som bilaga till §15
Utbildningens upplägg, och klubbades i sin
helhet.

Ingen

3.4

I punkt 3.4 talar man om att studenter ska kunna tillgodose sig
delar av kursen. Något som är positivt, men anser TLTH då att
man genom att ha läst en kurs som behandlar t.ex mekanik, att
man kan tillgodose sig denna mekanik inom en annan kurs
eller ett annat program?

Anta att en student har läst mekanik inom sitt
första program och byter till ett nytt program.
Om det nya programmet innehåller en kurs
inom mekanik som är snarlik den kurs som
studenten redan har läst så ska studenten
kunna tillgodoräkna sig den lästa kursen. Om
det nya programmet innehåller en kurs som
behandlar både mekanik och andra
delmoment så ska studenten kunna
tillgodoräkna sig mekanikdelen, men
fortfarande behöva läsa de andra delarna i
kursen.

Ingen
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3.6

Formuleringen: "LTH bör dra nytta av LUs stora kursutbud
och låta studenterna fritt läsa kurser vid LU, både inom och
utanför LTH" är oklar vad den betyder. Ska LTH-studenter få
något slags gräddfil till andra kurser som inte är på ens
program? Det är orimligt eftersom det invaliderar
antagningssystemet. Betyder det att alla kurser ska få räknas in
i ens examen? Hur många poäng i så fall?

Vi instämmer helt i att LTHs studenter inte
bör få gå runt det vanliga antagningssystemet
och har därför omformulerat meningen. Vi
väljer att inte nämna hur många poäng som
borde få räknas in i examen, eftersom vi
tycker att detta är för mycket detaljnivå för att
passa i ett åsiktsdokument. I dagsläget ligger
dock den siffran på 15 hp.

Meningen är nu omformulerad.

3.9

Vi anser att den nya länsindelningen motsäger detta stycke. "...
inte inkräktar på studenternas möjlighet att samla värdefull
arbetslivserfarenhet." Då tentamen nu går efter jul försvinner
ett helt lov där man tidigare har kunnat arbeta.
"... En förutsättning för framgångsrika studier är att
studenterna ges möjligheten till återhämtning". Den
möjligheten till återhämtning som ges i dagsläget (bortsett från
röda dagar) är sommarlovet. Det är också den enda tiden en
student kan samla på sig arbetslivserfarenhet. Vi påstår att
detta är ett moment 22, om en jobbar heltid kan en inte
återhämta sig.
Om varje lärosäte har möjlighet att planera inläsningsveckor
och tentamensperioder betyder detta att det finns en chans att
gå tillbaka till det gamla systemet?

Vi håller helt med. Vi har haft den nya
läsårsindelningen i åtanke när vi har
formulerat just dessa åsikter. Tyvärr består
SOUP:en enbart av åsikter och är inte ett
reglerande dokument. Se gärna förtydligandet
i början av dokumentet.
I dagsläget finns tyvärr ingen möjlighet att gå
tillbaka till det gamla systemet.

Ingen

Kapitel 4
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

Hela
kapitlet

Vi hade gärna sett ett mer aktivt arbete gjordes för att få in fler tjejer.
FPT gör ett fantastiskt jobb men vi tror att man behöver göra mer
för att få en jämnare fördelning. Kanske nå ut till högstadieskolor
och gymnasiemässor i större utsträckning så att fler tjejer söker sig till

SOUP:en uttrycker TLTHs åsikter, men
för att ha flexibilitet i mötesrummen och
begränsa dokumentets längd går vi inte
in i detalj på hur man skulle kunna

Ingen
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naturvetenskapliga gymnasieutbildningar? Steget därifrån till en
civilingenjörsutbildning är inte så långt.

implementera de förbättringar vi vill se.
Meningen ”Högskolan skaockså arbeta
aktivt för att motverka social
snedrekrytering” syftar, bland annat, till
en jämnare fördelning mellan könen.

Ingress

I kapitel 4 skrivs att »Högre utbildning ska vara till för alla, oavsett
social bakgrund». Styrelsen menar att denna princip även behandlas i
det första kapitlet (jfr. 1.4) och undrar vad som egentligen menas.
Skall antalet utbildningsplatser ökas? Styrelsen önskar att TLTHs
ståndpunkt i frågan om kvalitet och kvantitet tydliggörs.

I kapitel 1 Högskoleutbildningens och
studentinflytandets värde behandlas
antalet studieplatser och tillgången på
högre utbildning. I kapitel 4 Rekrytering
och antagning behandlas individers olika
förutsättningar och individuella behov.
”Högre utbildning ska vara till för alla,
oavsett social bakgrund.” syftar till att
antagningen ska vara rättssäker och
möjligheten till utbildning ska inte
baseras på faktorer som kön och
bakgrund utan enbart utgå från hur stor
sannolikhet en presumtiv student har att
klara sina studier, i den mån detta kan
mätas. Vi håller med om att
formuleringen är otydlig och har skrivit
om ingressen.

Ingressen har skrivits om i sin helhet

Ingress

Formuleringen: ”Högre utbildning ska vara till för alla, oavsett social
bakgrund. Högskolan och samhället måste säkerställa att alla har
möjlighet att studera på högskola.” är absurd. Ska även de med
betydande funktionsnedsättning studera på högskola? I stycket låter
det som att studera på högskola är det bästa för alla - jag håller inte
med om det. Jag tycker att vi ska acceptera att människor är olika och
att det finns andra sätt att nå lycka i livet än att studera på högskola.

Arbetsgruppens åsikt är att antagning
ska vara rättsäker och baseras på
uppskattad möjlighet att lyckas med
studierna. Det betyder att även personer
med betydande funktionsnedsättning
ska ges möjlighet att studera om de
uppfyller antagningskraven.
Ingressen har omformulerats och

Ingen
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förtydligats.
4.1

Görs detta? Mer än att det finns kanske nån affisch nånstans. Jag
menar finns det studenter som går ut till gymnasieskolor och
pratar/håller i workshops?

Breddad rekrytering är en aktuell fråga
både för LTH och resten av LU. Även
Universitets- och högskolerådet (UHR)
arbetar med frågan. Bland annat har
LTH nyligen skrivit under en uppmanan
till diskussion rörande tekniskt basår då
man vill använda basåret för breddad
rekrytering. Detta görs redan idag, men
går egentligen emot hur lagen rörande
tekniskt basår bör tolkas.

Ingen

4.2

Formuleringen: ”En högskola som är till för alla måste erbjuda
utbildningar anpassade för en större målgrupp än den som
traditionellt genomgår högre utbildning.” håller jag inte med om.
Som sagt håller jag inte med om att högskolan är för alla, dessutom
tycker jag inte att det är rimligt att man breddar högskoleutbudet
enbart med syftet att nå bredare grupper. Högskolan är inte det enda
sättet att få vidare utbildning. Jag håller med om att utbildning är en
mänsklig rättighet, men inte alla ska få denna utbildning just på
högskolan.

Arbetsgruppen menar inte heller att alla
måste läsa på högskolan. Studenterna
blir dock en allt mer heterogengrupp
som i större utsträckning än tidigare
speglar samhället i stort. Vi menar att
denna utveckling är positiv och att
högskolans pedagogik och utbildningens
upplägg måste anpassas för att passa en
bredare målgrupp. Stycket har
formulerats om för att förtydliga att det
inte är utbildningarnas innehåll som ska
ändras för att attrahera en annan
målgrupp.

4.2 Behörighet har döpts om till 4.2
Möjlighet till högskolestudier och
förtydligats.

Kapitel 5
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

5.2

Hur genomförs dessa? Är det på initiativ av lärarna eller

Det här varierar från kurs till kurs och

Ingen
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studierådet?

mellan studieråden. Tyvärr utförs inte detta
på alla kurser i dagsläget.

5.2

Värdefullt privilegium enligt policyn från LTHs sida, hade varit
givande att även få med lite mer konkret hur man går tillväga då
utvärderingarna i dagsläget är något som utförs väldigt sällan.

För att inte SOUP:en ska bli ett alltför långt
dokument har vi försökt hålla det på en
övergripande nivå. Vi väljer därför att inte
skriva in hur man konkret kan gå tillväga.
Däremot tar vi till oss att det här upplevs
som klurigt av sektionerna och ser till att
ämnen diskuteras inom SRX nu i höst.

Ingen

5.3

Kommer äldre studenter kunna medverka i denna utvärdering eller
är den en utvärdering som görs av
programledningen/utbildningsnämden?

Exakt hur programutvärderingarna bör gå
till har vi valt att inte gå in på. För att inte
SOUP:en ska bli ett alltför långt dokument
har vi försökt hålla det på en övergripande
nivå. Vi anser dock att det kan ses som en
självklarhet att man vid alla typer av
utbildningsutvärderingar framför allt utgår
ifrån studenternas åsikter.

Ingen

5.5

Första meningen säger emot punkt 5.2, där det sägs att "Operativa
utvärderingar kan också höja studenternas motivation och
engagemang i kursen då de känner sig mer involverade i kursens
genomförande och i sin lärprocess".

Absolut! Tack så mycket.

Första meningen under 5.5 är nu
omformulerad.

Kapitel 6
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

Hela
kapitlet

Det är mycket positivt att stor vikt lägges vid lärarnas kunskaper
och kompetens. De skall ha tillräckliga kunskaper, ett alternativ
gives ej.

Hurra!

Ingen åtgärd
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Hela
kapitlet

Förslaget till ny SOUP stryker meningen: »TLTH anser att varje
högskola ska ha en handlingsplan för att säkra och utveckla
kvaliteten i utbildningen.» Varför har detta tagits bort? Är detta
inte något som TLTH tycker?

Hela
kapitlet

Det nya programmet stryker även »TLTH anser att
examensrätten ska utdelas ämnesvis per högskola och omprövas
kontinuerligt» och styrelsen undrar därför om inte
examinationsrätten bör utvärderas kontinuerligt. TLTHs
ståndpunkt kan behövas tydliggöras.

Vi skrev fel i sammanställningen
(sorry!) - den är inte borttagen.

Ingen åtgärd

6.3

Meningen ” Disputerade lärare som aktivt bedriver forskning av
stort värde för att säkerställa forskningsanknytning i
utbildningen.” saknar ett ”är”.

Tack!

Ändrat enligt förslag

6.3

I punkt 6.3 finns ytterligare ett redaktionellt fel. "disputerande
lärare som aktivt bedriver forkning av stort värde för att
säkerställa forskningsanknytning i utbildningen.". Det känns
som att något saknas.

Tack!

Se ovan

6.4

I punkt 6.4 står det att "Lärarledd studietid ska primärt avsättas
till verksamhet som främjas studenters djupinlärning."
Meningen menar gott men är svår att definiera då "studenters
djupinlärning" för det första är svårt att mäta då tentamen oftas
tas direkt efter kursen, för det andra så är det svårt att definiera
då studenters studieteknik och inlärningsprocesser är olika.
Djupinlärning bör alltid uppmuntras men det kommer ur en
argumentativ synvinkel kunna använda att TLTH strävar efter
detta.

Vi håller med om att det är individuellt
och svårt att definiera, men det är
samtidigt en viktig förutsättning för
alla studenter.

Ingen åtgärd

6.5

I meningen ”För att möjliggöra detta bör utformningen utav
undervisningen ske med öppenhet för nya
undervisningsformer.” bör ”utav” bytas ut om ”av”.

Absolut!

Ändrat enligt förslag

Sammanställning Remissvar

En mening har lagts till i slutet av stycket
”Kvalitetsutveckling”.
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Kapitel 7
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

Hela
kapitlet

Meningen »TLTH anser att varje tentamen innan
tentamenstillfället bör granskas av minst en oberoende
kurslärare» har strukits. Styrelsen anser detta vara en viktig
poäng och undrar om detta står med på andra ställen i
programmet eller om åsikten tagits bort. Om den borttagits
anser styrelsen att den bör återinskrivas.

Vi håller med

Åsikten har lagts till under avsnitt 7.4

Hela
kapitlet

Struken åsikt gällande tentamensgranskning, varför? Bör inte
tentor alltid granskas av oberoende lärare?

Se ovan

Se ovan

7.1

"Examinationen ska i största möjliga mån[...]inte studentens
förmåga att tentera."
En något diffus mening som kanske kan ses över.

Vi anser att den är tillräckligt tydlig, i brist på
ett bättre uttryck.

Ingen åtgärd

7.2

På en tenta i våras för årskurs 1 var det två prov som låg med
mindre än 24 timmar emellan och när någon av ettorna
kontakta läraren om detta så sa dem att de inte kunde göra
något åt saken även om det var en hemtenta och därför
ganska flexibel. Är detta alltså fel av kursledaren eller finns det
något sätt man kan arbeta med detta?

Detta är en händelse som är värd att ta upp
med programledningen på ert program. För
förklaring av SOUP:ens syfte, se
”Förtydligande”.

Ingen åtgärd

7.3

Föreslår att en definierad tidsperiod bestäms, förslagsvis ett
år, i första meningen.

Vi valde ursprungligen att generellt undvika
exakta siffror i SOUPen såvida det inte vad
nödvändigt. Eftersom flera remissvar har
anmärkt på just detta stycke har vi dock nu
valt att anta den tidsperiod som definieras av
LU:s rättighetslista – 1 år.

Ändrat ”en rimlig tidsperiod” till ”ett
år”.

7.3

”En student som underkänts vid ett ordinarie
tentamenstillfälle ska ha rätt att genomgå förnyat prov på
samma kursinnehåll minst tre gånger inom en rimlig

Se ovan

Se ovan

Sammanställning Remissvar
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tidsperiod.”
Tycker att det ska stå vad som är en rimlig tidsperiod, är det
ett år, två år?

Kapitel 8
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

8.4

I punkt 8.4 behandlas för första gången att LTH ska lära ut och
förbättra studenters akademiska skrivade, något som är väldigt
positivt men detta bör inte enbart ligga under delen om
examensarbeten utan snarare vara ett arbete som kontinuerligt
sker under hela utbildningens gång för att säkerhetsställa att när
examensarbet väl skrivs så är studenternas akademiska språk
tillräckligt väl utvecklat.

Rimligt

Lagt till ett stycke i kapitel 3 som
fokuserar på progression inom skrivande
och andra färdigheter.

Kapitel 10
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

10.3

I punkt 10.3 nämns att "Det ska inte heller finnas språkliga
barriärer för att som inresande student vara
studeranderepresentant i något av LTHs organ." Detta är väldigt
bra, men är det genomförbart? Finns det resurser för att alla
handlingar som går genom ett organ att vara på engelska?
Dessutom finns det då tillräckligt med kompetens så att möten
inte blir exkluderande för lärare, fackliga eller administrivt
anställda?

Det finns såklart en poäng i att engelska
inom LTHs organ kan leda till exkluderande
av de som känner sig obekväma inom det
språket. Redan i dagsläget finns dock ett
antal institutionsstyrelser som håller sina
möten på engelska. Dessutom anser vi att
det bör vara en självklarhet att alla som är
anställda vid Lunds Universitet 2015 känner
sig bekväma med att tala, skriva på och
förstå engelska
Det här är såklart inget som kommer att

Ingen

Sammanställning Remissvar
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hända på en dag men vår åsikt är att det är
hit vi vill i ett lite längre perspektiv.

Kapitel 11
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

Hela
kapitlet

Styrelsen anser att ideellt engagemang bör meriteras vid
ansökan till utlandsstudier.

Vi håller med och ansåg dessutom att urvalet
till utbytesstudier rent generellt behandlades
alldeles för lite. Ett helt nytt stycke (11.2) om
detta har därför lagts till.

En nytt stycke (11.2 Antagning och
urval) har lagts till.

Hela
kapitlet

Kapitlet skulle även gynnas av en redaktionell översyn.

Absolut! Vi gör en språkkoll.

Redaktionell översyn

Kapitel 12
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

Hela
kapitlet

Åsiktsändring 10.4: Varför är den struken? Bör vi inte eftersträva
en hälsosam stressnivå?

Eftersom kapitlen om arbetsmiljö
ändrats så mycket var det svårt att
härleda alla åsikter till den nya SOUPen.
Vissa har slagits ihop andra delats upp.
Denna åsikt finns kvar, fast mer
utvecklad. Vi ursäktar om detta var
otydligt.

Ingen åtgärd

Ingress

I meningen ”En student vid högskolan tillbringar en stor del utav
sin tid i högskolans lokaler.” bör ”utav” bytas ut mot ”av”.

Absolut!

Ändrat enligt förslag

12.1

Heter det verkligen skoltid? arbetstid kanske? studietid blir
felsyftat...

Ok.

Meningen har omformulerats.

Sammanställning Remissvar
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#stoppainfantiliseringen
12.3

I punkt 12.3 behandlas "all teknisk utrustning". Ytterligar ett vitt
begrepp som gärna får definieras. Gäller detta all labbutrustning
som finns? eller enbart teknik? Man nämner inte fall som att
studenter hanterar farliga ämnen i undervisningssyfte.

Ok.

Meningen har omformulerats.

12.4

I punkt 12.4 nämns platser för att äta och ta en paus i sina
studier. Men vad jag vet så räknas väl studenter som "anställda"
vilket gör att man bör kunna vända sig till arbetsmiljöverket för
dessa frågor. Till exempel så bör sektionerna aldrig behöva städa
i lunchlokaler eller tillgodose micros. Även om detta i alla fall
tillämpas av K-sektionen.

Ja, arbetsmiljölagen likställer den som
genomgår utbildning med arbetstagare
vid tillämpningen av vissa kapitel och
säger i den här frågan ungefär att det ska
finnas det som behövs för att uppnå en
tillfredsställande arbetsmiljö. 12.4 (och
många andra stycken) konkretiserar vad
TLTH tycker att det innebär för en
student. För förtydligande av SOUPens
syfte och funktion, se ”Förtydligande”.

Ingen åtgärd

12.5

När kommer dessa införas?

Tyvärr kan vi ännu inte svara på det,
men det här är en fråga som TLTH drivit
och fortsätter driva mot LTH.

Ingen åtgärd

12.5

Angående punkt 12.5 så har jag snarare en fråga. Finns dessa
tillgängliga i dagsläget?

Se ovan

Kapitel 13
Stycke

Kommentar

Svar

Åtgärd

13.2

I denna paragraf uppger dokumentet att merparten av studiemedel
ska bestå av bidrag från staten.
På ett års heltidsstudier plockar en student på heltid ut totalt 99 480 kr
i studiemedel (Källa: http://www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-

Om vi istället räknar med att
fördelningen mellan bidrag och lån
ligger kvar på den nuvarande nivån
innebär det att en student som tar ut
fullt lån tar ut ytterligare 21460kr i lån

Ingen

Sammanställning Remissvar
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du-fa/belopp-heltid-1.2560). Ifall visionen är att en majoritet av denna
summa ska utgöras av bidraget kan vi vara givmilda och säga att halva
summan är lån och halva summan är bidrag. För att åstadkomma
detta måste bidragsdelen höjas från 28 280 kr till 49 740 kr. En
differens på 21 460 kr per år.
Antal högskolestudenter i Sverige är numera runt 350 000 personer
(Källa: http://www.uka.se/download/18.32335cb414589905b28acd/
1421418511183/arsrapport-2014.pdf).
Vi antar nu att alla som är berättigade studiebidrag väljer att ta ut det.
Det innebär att det kommer krävas 350 000 studenter*21 460
kr/student = 9 898 000 000 kr i skatteintäkter per år.
Dividerat bland 5 352 000 sysselsatta svenskar
(Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efteramne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsunde
rsokningarna-AKU/23265/23272/Tvarsnittsdata---originalvarden-ejsasongsrensad/262724/) innebär detta att varje person i snitt
betalar ytterligare 154 kr i skatt varje månad ifall denna ståndpunkt
blir verklighet.
Poängen med uträkningen är inte huruvida visionen är rimlig eller
inte. Poängen är snarare att påståendet...

jämfört med om bidraget utgjort halva
studiemedlet. En student som läser fem
år med fullt lån tar då ut totalt 107300kr
mer med det nuvarande systemet och en
student som läser i tre år tar ut 64380kr
mer, om vi bortser från den ränta som
ackumuleras under studieåren. Lånet
betalas av över 16år och uppgår för
studenten som studerar i fem år, om vi
räknar med 2% ränta, till totalt
127746kr. Om vi antar att personen är
yrkesverksam i 40 år och slår ut
kostnaden över 40 år istället för 16
innebär det här en extra kostnad om
266kr per månad, att jämföra med 154kr
i ökad skatt om bidragsdelen ökar. På
motsvarande sätt behöver en person
som studerat i tre år betala 151kr mer
per månad i återbetalning av sitt lån med
den nuvarande fördelningen jämfört
med om lånet endast hade varit halva
studiemedlet.
"Merparten av studiemedlet ska bestå av bidrag fran staten for att inte
Räkneexemplet belyser en intressant
skuldsätta studenten i allt för hög grad."
fråga, ska personer som väljer att inte
… motsäger påståendet...
vidareutbilda sig subventionera
"Partipolitiska och näringslivets intressen ska inte tillåtas att
studietiden för dem som väljer att
överordna högskolans syfte och värderingar."
utbilda sig? Samtidigt kan den stora
andelen lån bidra till att presumtiva
Antingen bör TLTH skaffa sig en politisk profil, eller avhålla sig från
studenter inte söker sig till högskolan på
att yttra sig i hur statliga medel ska fördelas.
grund av den ekonomiska risken.
De båda påståendena står inte i strid
Sammanställning Remissvar
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med varandra. TLTH är en
påverkansorganisation som företräder
studenterna såväl gentemot lärosätet
som genom nationella
samarbetsorganisationer. Det finns en
tydlig skillnad mellan att låta
partipolitiska intressen överordnas
högskolans syfte och värderingar och att
bedriva påverkansarbete som grundar
sig i studenternas behov och önskemål.
Det Studiesociala och
utbildningspolitiska programmet
(SOUP:en) och det Forsknings- och
forskarutbildningspolitiska programmet
(FFUP:en) är TLTHs åsiktsprogram och
vad som närmast skulle kunna liknas
med organisationens politiska profil.
13.3

I meningen ”Studiemedelsystemet ska tillåta studenter att få
studiemedel beviljat i mer än 240 veckor om särskilja skäl föreligger,
för att uppmuntra studenter att fullborda sina studier.” bör ”särskilja”
bytas ut mot ”särskilda”.

Vi instämmer.

Ändras enligt förslag.

Stycke Kommentar

Svar

Återgärd

14.1

Anledningen till att det inte kom med i
revideringen är att vi inte vill öppna upp
möjligheten till särlagstiftning för
studentbostäder eftersom det i
förlängningen kan leda till att

I 14.3 Nya bostäder läggs följande
meningar till:
En studentbostad måste uppfylla
samma lägsta godtagbara standard
som andra bostäder och

Kapitel 14
Jag har för mig att fullmäktige på ett möte sa att vi ville ha samma
omständigheter som alla andra medborgare när det gäller utrymme
och ljudnivå men kunde gå med på att ha mindre parkeringsplatser.
Detta kom dock inte med i SOUP:en, varför det?

Sammanställning Remissvar
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boendestandard för studenter, bland
annat vad gäller utrymme och ljudnivå,
blir lägre än för andra medborgare.
Parkeringsnormen regleras kommunalt
och Lunds kommun strävar redan efter
att minska bilberoendet och antalet
parkeringsplatser.
Vi håller med om att Fullmäktiges
ställningstagande inte framgår tydligt för
personer som inte var med under
processen i våras och inte känner till
regleringen av parkeringsnormen och
har därför valt att lägga till två meningar.

Sammanställning Remissvar

särlagstiftning som införandet av en
kategoribostad ska inte förekomma.
Kommunens parkeringsnorm bör
utgå från behov och eftersom
studenters behov av
parkeringsplatser i många fall är lägre
än för andra grupper kan antalet
parkeringsplatser i studentområden
vara lägre än i bostadsområden där
många av de boende är bilberoende.
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Sommaren 2014 påbörjade en arbetsgrupp revideringen av Teknologkårens Studiesociala Och
Utbildningspolitiska Program (SOUP). En enkät skickades ut till personer som arbetade med studiesociala
och utbildningspolitiska frågor på sektionerna. Samma enkät skickades dessutom till kårfullmäktige,
kårstyrelse samt arbetsgrupper inom TLTHs Utbildningsutskott. Enkätfrågorna behandlade hur SOUP:en
bör vara utformad och strukturerad, vilka sakfrågor eller åsikter som bör strykas eller omformuleras samt
vilka sakfrågor eller åsikter som saknas och bör läggas till.
Med utgångspunkt i remissvaren samt diskussioner i TLTHs Strategigrupp har nu ett förslag på ett ny
SOUP tagits fram. Det här dokumentet med bilagor beskriver vilka förändringar som har gjorts, för att
göra det enklare att tycka till om det nya förslaget.
Arbetsgruppens sammansättning: Daniel Lundell, Filippa de Laval, Alexander Pieta Theofanous
(fr.o.m HT14), Rickard Möller (t.o.m HT14), Linnea Thörnqvist (fr.o.m VT15), Carolina Koronen (fr.o.m
HT15).

Den här remissen har skickats ut till TLTHs Styrelse, TLTHs Strategigrupp, Sektionsstyrelser, Studieråd
samt heltidsarvoderade på TLTH. Varje Studieråd och Styrelse önskas inkomma med ett svar per organ
medan heltidsarvoderade samt ledamöter i Strategigruppen önskas inkomma med ett svar per person.

Eventuella åsikter på remissen ska skickas till vko@tlth.se, senast den 10/9. Remissvar som skickas in
senare än så kommer inte tas i beaktande. För att underlätta arbetsgruppens arbete är det bra om ni först
ger eventuella kommentarer på den nya SOUP:en som helhet och därefter på enskilda sakfrågor.
Kommentarer på sakfrågor bör hänvisa till det kapitel där åsikten/åsikterna återfinns och får gärna
innehålla konkreta ändringsförslag.
Om du eller ditt organ inte har några synpunkter på förslaget får ni gärna meddela att ni inte tänker
inkomma med något svar. Vid frågor kring den nya SOUP:ens innehåll eller besvarandet av remissen är ni
välkomna att mejla dessa till vko@tlth.se.

Dokumentets struktur. Den nuvarande SOUP:en består av kapitel med en brödtext följt av attsatser. Det nya förslaget består av kapitel som enbart innehåller löpande text. I det nya förslaget är
dock texten uppdelad i ett antal underrubriker, där varje underrubrik behandlar ett avgränsat
område. Förhoppningen är att den nya strukturen ska göra det enklare att både hitta i och ändra i
SOUP:en. Dessutom har texterna blivit mer argumenterande för att ge en tydligare bakgrund till
Kårens åsikter.

Missiv: Studiesocialt och utbildningspolitiskt program
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Stora generella åsiktsförändringar.
o

Utbildningens roll i samhället har fått ta en mycket större plats i den nya SOUP:en. Det
innebär att åsikter i stil med ”Högskolan ska i första hand vara en plats för lärande och
personlig utveckling vars huvudmål är att bidra till samhällsnyttan” har tillkommit. I
förslaget har arbetsgruppen klargjort mycket tydligare än tidigare att en utexaminerad
student är mer än bara en tekniskt eller konstnärligt kompetent person. Den är även en
samhällspåverkare och bör således förses med lämpliga verktyg för ändamålet.

o

Internationalisering har fått ta en mycket större plats i den nya SOUP:en (se 10.
Internationalisering och 11. Utlandsstudier).

o

Frågor som rör fysisk och psykosocial arbetsmiljö behandlas på ett mer övergipande sätt i
den nya SOUP:en (se 12. Arbetsmiljö).

Kapitelindelning. Vissa kapitel har försvunnit och andra har tillkommit. I bilden nedan visas
övergipande hur åsikterna har flyttats mellan kapitel.
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Ett antal åsiktsändringar i sakfrågor har föreslagits i den nya SOUP:en. Detta inkluderar både förändrade
åsikter, helt nya åsikter och borttagna åsikter. Alla förändrade samt borttagna åsikter finns sammanställda i
bilagan ”Sammanställning av åsiktsändringar - TLTHs SOUP”. Däremot finns inte alla helt nya åsikter
med i sammanställningen, eftersom dessa är väldigt många. Därför rekommenderas att läsa igenom den
nya SOUP:en noga och använda sammanställningen för att kontrollera att inga viktiga åsikter har
försvunnit på vägen.
Det finns ett antal anledningar till att åsikter har tagits bort i den nya SOUP:en, av vilka de främsta är:
En del åsikter ansågs inte längre vara något som Teknologkåren bör tycka. I vissa fall har dessa
åsikter bytts ut mot nya åsikter i samma fråga, i andra fall har åsikten bara tagits bort.
SOUP:en bör vara så lättillgänglig och användbar som bara möjligt, vilket innebär att den inte bör
vara alltför lång. Vissa åsikter har därför tagits bort för att de inte är prioriterade nog eller för att
de känns självklara (exempelvis åsikter som redan är lagstadgade).
Ett antal åsikter behandlade inte högskolepolitik och ansågs därför ligga utanför ramen för vilka
frågor Teknologkåren bör tycka i.

Projektgruppen genom

LINNEA THÖRNQVIST
Vice Kårordförande, internationellt ansvar
046-540 89 24
vkoi@tlth.se

Missiv: Studiesocialt och utbildningspolitiskt program

3 ( 3)

Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

TLTH anser att demokrati, jämlikhet och ett
hållbarhetsperspektiv ska genomsyra
högskolan.

Struken

TLTH anser att det ska finns en klar koppling
mellan grundutbildningen och den forskning
som bedrivs inom ämnesområdet.

Lika självklart som att lärarna ska ha goda
pedagogiska färdigheter är det att de som
undervisar ska vara väl insatta i aktuell
forskning. Undervisning ska, för att garantera
att den håller en hög vetenskaplig nivå, ha
anknytning till aktuell forskning.

TLTH anser att LTHs utbildningar ska
förbereda studenterna väl inför yrkeslivet.

Studenter som erhåller en examen vid LTH ska 8.3
ha hög kompetens och vara väl förberedda
inför arbetslivet.

TLTH anser att regionalpolitiska argument
aldrig får överordnas kravet på hög
utbildningskvalitet.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en

Ny placering

Eventuell kommentar
Även om den faktiska formuleringen är
struken så genomsyrar åsikten hela SOUP:en
(framför allt vad gäller demokrati och
jämlikhet).

6.3
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Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

TLTH anser att högskolan inte ska användas
som en plattform för att driva en partipolitisk
agenda.

Partipolitiska och näringslivets intressen ska
inte tillåtas att överordna högskolans syfte och
värderingar.

2.1

TLTH anser att studentkåren ska vara
fristående och oberoende.

Studenterna vid LTH organiseras i en
fristående studentkår, TLTH, som inte är
organisatoriskt underordnad högskolan.
Det ska finnas representanter från både
lärarkollegiet och studentkåren i alla
högskolans beslutande och beredande organ
som behandlar frågor som rör utbildningen
eller studenternas situation. [...]
Studeranderepresentanter ska alltid ges
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt i organen.
Ordinarie studeranderepresentanter ska
dessutom alltid ha rösträtt.

1.2

För att vara helt oberoende måste Kåren
exempelvis avstå ifrån att ta emot ekonomiskt
bidrag från Högskolan, vilket inte är önskvärt.

2.5

Skillnaden mellan åsikterna är att
Teknologkåren i det nya förslaget begränsar sig
till organ som behandlar frågor som rör
utbildningen eller studenternas situation,
istället för alla organ.

I högskolans beslutande och beredande organ
ska mandaten fördelas på ett sådant sätt att
representanter både från högskolan och från
studentkåren ges en reell möjlighet att påverka
processen och de beslut som tas.

2.6

TLTH anser att studerandesuppleanter alltid
ska ha närvaro- och yttranderätt i alla
högskolans organ.

TLTH anser att högskolans organisation ska
utformas så att varken studenter, lärare,
allmänföreträdare eller övrig personal ensamt
erhåller majoritet i de beslutande organen.

Åsiktsändringar i SOUP:en

Eventuell kommentar
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Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

TLTH anser att alla individer ska ges reella
möjligheter till högre utbildning efter sina
behov och förutsättningar.

Högskolan bör på sikt anpassas för att ge alla
individer möjligheter till högre studier.

1.4

TLTH anser att högskolans utbildningsutbud
ska vara sådant att det möter samhällets och
individens behov.

Utbildningarnas utformning ska utgå från
samhällets nuvarande behov och de ska
dessutom förbereda studenterna för framtida
utmaningar.

2.4

TLTH anser att alla nationella program på
gymnasiet företrädesvis ska ge grundläggande
behörighet.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en

Eventuell kommentar
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Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

Eventuell kommentar

TLTH anser att ett översiktligt, rikstäckande
och jämförande informationsmaterial om de
olika högskolornas utbildningsutbud ska finnas
tillgängligt.

Struken

TLTH anser att ansvaret för att fastställa vilka
av ett antal givna urvalskriterier som ska
användas ska vara lokalt. För att garantera
rättssäkerheten bör dock uppsättningen
urvalskriterier regleras centralt.

För att antagningen ska vara rättvis och
rättssäker är det viktigt att uppsättningen av
urvalskriterierna regleras nationellt. Vilka av
kriterierna som ska användas bör dock
fastställas i samråd med varje högskola.

4.3

För att säkerställa en hög rättsäkerhet bör inte
vilka kriterier som använd läggas ut helt på
varje högskola, utan istället fästställas i samråd
med högskolorna.

TLTH anser att kvotering eller positiv
särbehandling inte ska förekomma i
antagningsprocesser.

Alla individer ska konkurrera på lika villkor om
de tjänster och utbildningsplatser som
högskolan tillhandahåller.

4.4

Arbetslivserfarenhet tillsammans med goda
språkliga kunskaper ska kunna vara en merit
som kan beaktas vid antagning till
högskoleutbildning.

Arbetslivserfarenhet bör vara en merit som
kan beaktas vid antagning till
högskoleutbildning.

4.4

TLTH anser att högskoleprovet ska kunna
inriktas beroende på vilken utbildning den
skrivande ämnar söka.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en
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Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

TLTH anser att införandet av ett
treterminssystem inte är önskvärt

Struken

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

TLTH anser att varje högskola ska ha en
handlingsplan för att säkra och
utveckla kvaliteten i utbildningen.

Struken

TLTH anser att examensrätten ska utdelas
ämnesvis per högskola och omprövas
kontinuerligt.

Struken

TLTH anser att regelbundna nationella
utvärderingar av utbildningarna ska utföras för
att examina från olika högskolor ska vara
jämförbara.

Det ska regelbundet genomföras nationella
utvärderingar för att kontrollera att lärosätena
klarar av att genomföra sitt uppdrag och att
utbildningarna de ger håller hög kvalité.
Utvärderingarna bör ta hänsyn till att
utbildningar sällan är direkt jämförbara och
lämna utrymme för lärosätena att profilera sig i
annars snarlika utbildningsprogram.

Åsiktsändringar i SOUP:en

Ny placering

Eventuell kommentar

Ny placering

Eventuell kommentar

5.4

5 (12)

Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

TLTH anser att examinationen ska kontrollera
studentens förståelse, kunskaper, färdigheter,
problemlösningsförmåga, kritiska tänkande
och kreativitet, men samtidigt avspegla
kursmålen.

Examinationen ska i största möjliga mån mäta
studentens kunskaper och
problemlösningsförmåga, inte förmåga att
tentera.

7.1

TLTH anser att alternativa undervisnings- och
examinationsformer ska uppmuntras, och att
utveckling inom området är av vikt.

Det är viktigt att det finns en bredd av olika
examinationsformer. Valet av
examinationsform ska utgå ifrån ämnet som
examineras och hur studenten kommer
använda kunskaperna efter avslutade studier.

7.1

TLTH anser att genusperspektivet ska tas
hänsyn till vid utformningen av en
examination.

Struken

TLTH anser att examinationen ska ske på de
språk som anges i kursplan samt andra, i
kursen, allmänt förekommande språk.

Struken

TLTH anser att varje tentamen innan
tentamenstillfället bör granskas av minst en
oberoende kurslärare.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en

Eventuell kommentar

Det är inte att det är nya examinationsformer
som är det viktiga, utan att de
examinationsformer som används är bra och
varierande.
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Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

TLTH anser att examensarbetet [...] för
civilingenjörs- och arkitektutbildningarna [ska]
ha en omfattning om 30 högskolepoäng
medan brand- och högskoleingenjörers
examensarbeten ska omfatta 22,5
högskolepoäng.

Struken

TLTH anser att den skriftliga rapporten bör
göras allmänt tillgänglig.

Det är studenten som äger sitt examensarbete
och studenten ska därför själv få välja huruvida
det ska publiceras.

8.4

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

TLTH anser att lärare ska ha genomgått minst
10 veckor högskolepedagogisk utbildning, och
att de kontinuerligt ska uppdatera sin
pedagogiska bildning.

LTHs undervisande personal ska ha goda
pedagogiska färdigheter. Lärare ska ha
genomgått tillräcklig högskolepedagogisk
utbildning för att hög kvalité på
undervisningen ska kunna säkerställas. […]
Lärare ska kontinuerligt utveckla sin
pedagogiska förmåga och sin
undervisningsmetodik.

6.1

Åsiktsändringar i SOUP:en

Ny placering

Eventuell kommentar

Eventuell kommentar
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Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

TLTH anser att studenternas reella och
formella inflytande över arbetsmiljön ska
garanteras.

Struken

Studentinflytande generellt behandlas grundligt
i 2.6-2.7.

TLTH anser att studenter ska vara fullvärdiga
ledamöter i den formella organisationen av
arbetsmiljöarbetet.

Struken

Studentinflytande generellt behandlas grundligt
i 2.6-2.7.

TLTH anser att studenter ska betraktas som
anställda gällande rättigheter och möjligheter i
arbetsmiljön, detta gäller specifikt arbetsmiljöoch arbetstidslagen.

Struken

TLTH anser att utbildningens organisation,
undervisningens upplägg och studentens
fysiska arbetsmiljö inte ska ge upphov till
ohälsosamma stressituationer.

Struken

TLTH anser att laborationer och
laborationsutrustning ska hålla hög standard
och säkerhetsnivå.

Alla undervisnings- och laborationslokaler
måste vara utformade för sina respektive
ändamål.

TLTH anser att lärare och studenter
kontinuerligt ska utbildas inom säkerhet på
arbetsplatsen.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en

Ny placering

Eventuell kommentar

12.3
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Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

Studiehandbok ska finnas i både digital och
tryckt version.

Handboken ska finnas tillgänglig digitalt

3.2

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

Eventuell kommentar

TLTH anser att utländska studenter ska
beredas möjlighet att följa undervisningen på
svenska genom adekvat undervisning i det
svenska språket.

Det ska därför finnas ett stort utbud av kurser
på engelska. LTH ska även se till att det finns
kurser i svenska för inresande studenter. På så
sätt öppnas möjligheter upp för dessa
studenter att både läsa kurser som enbart ges
på svenska och att ta större del i det svenska
samhället.

10.3

Den nya SOUP:en trycker ett flertal gånger på
vikten av att en stor del av LTHs kurser ges på
engelska. Internationella studenter ska inte
behöva lära sig svenska för att kunna läsa de
kurser som de önskar.

Åsiktsändringar i SOUP:en

Eventuell kommentar
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Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

TLTH anser att studenten och staten ska dela
på det ekonomiska ansvaret för
studiefinansiering.

Merparten av studiemedlet ska bestå av bidrag
från staten för att inte skuldsätta studenten i
allt för hög grad.

13.2

TLTH anser att karensdagar inte ska tillämpas
för studenter.

Struken

TLTH anser att geografisk snedrekrytering ska
motverkas genom subventionerade resor, samt
att studiefinansieringssystemet dimensioneras
så att byte av bostadsort blir möjlig.

Struken

TLTH anser att studenter ska likställas med
övriga kommuninvånare.

Struken

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

TLTH anser att tillgången på bostäder aldrig
får vara ett hinder för rekrytering.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en

Ny placering

Eventuell kommentar

Eventuell kommentar
En onödig åsikt, eftersom SOUP:en förespråkar en
bostadsgaranti.
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Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

TLTH anser att en student aldrig får
missgynnas på grund av sitt kön, sin sexuella
läggning eller könsidentitet, etnicitet,
trosuppfattning, funktionshinder eller ålder
t.ex. genom attitydsyttringar, språk eller
formuleringar.

Struken

TLTH anser att studenter med
funktionsnedsättning måste ges reella
möjligheter att studera på högskolan.

Pedagogiska stödåtgärder ska erbjudas
studenter med funktionsnedsättning för att
dessa ska ha samma rätt till undervisning av
hög kvalité och bra studiemiljö som övriga
studenter.

12.6

TLTH anser att jämlikhetsaspekten ska beaktas
vid varje tjänstetillsättning, för att åstadkomma
mångfald och motverka diskriminerande
strukturer.

Ett normkritiskt förhållningssätt ska
genomsyra varje tjänstetillsättning för att
åstadkomma mångfald och motverka
diskriminerande strukturer.

12.2

TLTH anser att det ska finnas en mångfald
bland förebilder för studenterna.

Struken

TLTH anser att grundskolan och
gymnasieskolan aktivt måste motverka all typ
av social segregering.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en

Ny placering

Eventuell kommentar
Den nya SOUP:en diskuterar likabehandling
på en mer övergripande nivå. Se 12.2.
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Kårhuset Lund, 10 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med internationellt ansvar, 2015

Förslag till förändringar i Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska program

Nuvarande åsikt

Ny åsikt

Ny placering

TLTH anser att högskolan ska erkänna den
mycket viktiga roll studentkårerna har för den
högre utbildningen och därför bistå
studentkårerna ekonomiskt.

För att detta ska vara möjligt är det viktigt att
det finns ett gott samarbete mellan TLTH och
LTH. Samarbetet bör värderas högt och
främjas av båda parterna.

1.2

TLTH anser att högskolan ska underlätta för
studentkårers och andra studentföreningars
verksamhet.

Struken

Åsiktsändringar i SOUP:en

Eventuell kommentar
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: SOUP

Kårhuset Lund, 7 oktober 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Motionssvar till Motion angående SOUP
Bakgrund
Efter en föredömlig process som lett till att samtliga intressenter fått en möjlighet att påverka
utkomsten har utbildningsutskottet nu föreslagit ett Studiesocialt och utbildningspolitiskt
program.
I sak är programmet välbalanserat och omfattande, ett gott verktyg för de förtroendevalda
som representerar oss i olika nämnder, beredningar och organisationer. Styrelsen anser att
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola kan stå för samtliga av de åsikter som
dokumentet representerar.
Styrelsen finner inget argument för att Fullmäktige inte skulle godkänna det nya Studiesociala
och utbildningspolitiska programmet i sin helhet samt innerligt berömma arbetsgruppen för
deras gedigna arbete.

Förslag
Därför yrkar styrelsen
…att

bifalla motionen i sin helhet.

I styrelsens tjänst, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående mandatperiod för
VKOi 2016

Kårhuset Lund, 28 september 2015
Linnea Thörnqvist, Vice Kårordförande
med Internationellt ansvar 2015

Motion angående mandatperiod för VKOi 2016
Bakgrund
På Fullmäktigemöte 6 2015 behandlades två stycken motioner rörande Utbildningsutskottet.
Den första rörde avvecklingen av posten Vice Kårordförande med Internationellt Ansvar
(VKOi) och den andra rörde Utbildningsutskottets framtida struktur. I samband med detta
skedde en diskussion om mandatperioder inom Utbildningsutskottet. I motionerna föreslogs
att alla heltidare inom Utbildningsutskottet skulle sitta på samma mandatperiod
(verksamhetsår) och därför att nästa VKOi skulle väljas på enbart ett halvår, för att därefter
efterträdas av en mer renodlad Utbildningsbevakare med den nya mandatperioden.
Fullmäktige valde att bifalla motionen om avveckling av VKOi med tilläggsyrkandet
att
när vi väljer en ny VKOi så väljs den in på ett år och posten övergår till en ny
utbildningsbevakare efter ett halvår.
Dessutom skickade Fullmäktige med arbetsgruppen ett viljeyttrande om att se över om fler
poster inom Utbildningsutskottet skall väljas på kalenderår. Arbetsgruppen gjorde detta inför
Fullmäktigemöte 7 och lyfte där ett diskussionsunderlag som behandlade för- och nackdelar
med olika mandatperioder för respektive post inom Utbildningsutskottet. Arbetsgruppen
slutsats i diskussionsunderlaget var, fortfarande, att alla Utbildningsutskottets heltidare borde
sitta på verksamhetsår.
Diskussionen, samt den provröstning som genomfördes, på Fullmäktigemöte 7 pekade
entydigt på att Fullmäktige ändrat åsikt i frågan och höll med arbetsgruppen om att alla
heltidare i Utbildningsutskottets bör sitta på samma mandatperiod. Med denna anledning bör
nästa VKOi väljas på enbart ett halvår.
Eftersom arbetet med hur Utbildningsutskottet ska se ut efter 30 juni fortfarande pågår, har
arbetsgruppen här valt att enbart yrka på ändringar för nästa VKOi, det vill säga inte göra
några ändringsyrkande för vad som händer därefter.

Förslag
Arbetsgruppen yrkar därför på
att

nästa VKOi har mandatperioden 18 januari 2016 till 30 juni 2016.

Arbetsgruppen, genom

LINNEA THÖRNQVIST,
Vice Kårordförande med Internationellt Ansvar 2015

Motion angående mandatperiod för VKOi

FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussionsunderlag
Utbildningsutskottets mandatperioder

Kårhuset Lund, 8 oktober 2015
Jacob Adamowisz

Diskussionsunderlag
Utbildningsutskottets mandatperioder
Bakgrund
Under Fullmäktigemöte 6 behandlades ett förslag på ny struktur för utbildningsutskottet.
Fullmäktige beslutade att posten som är kopplad till VKOI ska sitta på kalenderår. Dessutom
efterfrågade Fullmäktige en översyn om fler funktionärer i ledningsgruppen skulle kunna
sitta på kalenderår. Arbetsgruppen har diskuterat olika lösningar för hur man skulle kunna
dela upp mandatperioderna i det ursprungliga förslaget. Här behandlas först det som är
specifikt för var post och sedan de generella för- och nackdelar med skilda mandatperioder.

Kårordförande
Arbetsgruppen anser att Kårordförandes mandatperiod måste sammanfalla med
organisationens verksamhetsår.

Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ytterst ansvarig för utbildningsutskottets verksamhet.
Detta medför att man är ytterst ansvarig för utskottets budget och arbete med
utbildningspunkterna i verksamhetsplanen. Det är därför fördelaktigt att posten har
mandatperiod som sammanfaller med verksamhetsåret. Postens arbetsuppgifter kräver även
att den ska ha ett nära samarbete med KO då de behöver ta ett gemensamt ansvar för att
leda och se till att prioriteringar görs i utbildningsutskottet. I förslaget sitter Huvudansvarig
för utbildningsfrågor i organ där studeranderepresentanternas mandatperiod sammanfaller
med verksamhetsåret. Dessa mandatperioder går vid behov att ändra om det skulle behövas.
Huvudansvarig skulle alltså i teorin kunna ha en mandatperiod som sammanfaller med
kalenderåret, men arbetsgruppen tror att det i praktiken skulle fungera dåligt och avråder
därför detta.

Utbildningsansvarig – politiskt ansvarig
Ett av Utbildningsansvarig med politiskt ansvars arbetsområde är enligt förslaget det
nationella påverkansarbete som förs gentemot Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Det
här är ett arbete som är väldigt svårt att genomföra om man sitter på kalenderår. För det
första sker mycket av arbetet genom LUA – ett samarbete inom Lund som sker på
verksamhetsårbasis. LUA har en delegationsledning där det är fördelaktigt att vi har en
representant – något som omöjliggörs om vi inte har en och samma person som sitter under
hela delegationsledningens mandatperiod (sommar till sommar). Dessutom kulminerar
Kårens påverkan gentemot SFS på deras Fullmäktigemöte som ligger under våren, och hela
hösten jobbar man bland annat med att förbereda sig inför detta. Det vore svårt att gå på i
januari och kastas in mitt i arbetet. Med det här i åtanke vill arbetsgruppen starkt avråda ifrån
att välja denna person på kalenderår.
Diskussionsunderlag
Utbildningsutskottets mandatperioder
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussionsunderlag
Utbildningsutskottets mandatperioder

Kårhuset Lund, 8 oktober 2015
Jacob Adamowisz

Utbildningsansvarig – ansvarig för
studeranderepresentanter
Utbildningsansvarig med ansvar för studeranderepresentanter har inga arbetsuppgifter som
binder den till en specifik mandatperiod. Här bör därför främst generella för- och nackdelar
med skilda tas i beaktande.

Studiesocialt ansvarig
I det ursprungliga förslaget är Studiesocialt ansvarig inte längre lika hårt kopplat till
utbildningsutskottets ledningsgrupp men kommer fortsätta att jobba nära de
utbildningsansvariga. Detta gör att förändringar i mandatperioden för Studiesocialt ansvarig
inte kommer påverka utbildningsutskottets gruppdynamik eller kontinuiteten lika mycket.
Däremot skulle en förändrad mandatperiod kunna leda till att studiesocialt ansvarig hamnar
alltför långt ifrån utbildningsutskottet vilket i sin tur skulle kunna leda till att studiesociala
frågor prioriteras lägre inom utbildningspolitiken. Kontinuitet inom det studiesociala arbetet
skulle kunna stärkas om Aktsam och Studiesocialt ansvarig sitter på olika mandatperioder. I
förslaget sitter Studiesocialt ansvarig i organ där studeranderepresentanternas mandatperiod
sammanfaller med verksamhetsåret. Dessa mandatperioder går vid behov att ändra om det
skulle behövas. Sammanfattningsvis kan Studiesocialt ansvarig ha vilken mandatperiod som
helt, men beslutet kommer inte påverka utbildningsutskottet dynamik i speciellt stor
utsträckning.

Ideella funktionärer i Utbildningsutskottets
Ledningsgrupp
Ideella funktionärer i Ledningsgruppen har generellt inga arbetsuppgifter som binder dem till
en specifik mandatperiod. Ideella funktionärer har i dagsläget svårt att komma in i en grupp
som arbetar tillsammans minst 40 timmar i veckan. Om de skulle sitta på en avvikande
mandatperiod än de flesta heltidare skulle detta antagligen bli ännu svårare. Slutligen skulle
förändringar i mandatperioden för ideella funktionärer antagligen inte påverka
utbildningsutskottets gruppdynamik eller kontinuiteten speciellt mycket, eftersom de lägger
så pass mycket mindre tid i utskottet än vad heltidarna gör.

Fördelar och nackdelar med skilda mandatperioder
Arbetsgruppen har urskilt följande fördelar med att delar av Utbildningsutskottets
Ledningsgrupp sitter på kalenderår:





Kontinuiteten i Utbildningsutskottet blir bättre. Genom att en eller flera av
ledamöter sitter på kalender bibehålls kunskap inom gruppen från våren till hösten.
Gruppdynamik i heltidargruppen blir bättre. Om hela utbildningsutskottet skulle
väljas på verksamhetsår skulle det innebära att enbart en tredjedel av
heltidargruppen byts vid jul. Det kan skapa en dålig dynamik i heltidargruppen.
Förnyelse i utskottet. Att delar av utskottet byts ut varje halvår leder
förhoppningsvis till att ny energi tillförs till utskottet kontinuerligt.
Flexibilitet för de som vill söka en heltidspost i Utbildningsutskottet. Genom
att Utbildningsutskottets heltidare sitter på olika mandatperioder blir det lättare för
de som vill söka en sådan post och av någon personlig anledning föredrar antingen
den ena eller andra mandatperioden.

Diskussionsunderlag
Utbildningsutskottets mandatperioder
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussionsunderlag
Utbildningsutskottets mandatperioder

Kårhuset Lund, 8 oktober 2015
Jacob Adamowisz

Arbetsgruppen har urskilt följande nackdelar med att delar av Utbildningsutskottets
Ledningsgrupp sitter på kalenderår:













Verksamhetsplanen gäller för verksamhetsår. Det innebär att den eller de som
går på vid jul måste ta sig an halvfärdiga projekt samt att de inte får möjlighet att
avsluta sina egna projekt. Det här minskar möjligheten att själv lägga upp sitt år och
att ta sig an projekt på sitt eget sätt.
Budgeten gäller för verksamhetsår. Det innebär att den eller de som går på vid jul
måste ta över en budget halvägs. Det här minskar möjligheten att själv lägga upp sitt
år och göra ekonomiska prioriteringar.
Möjligheterna till en bra överlämning är mycket sämre under vintern än
under sommaren. Under sommaren sitter avgående och pågående heltidare
gemensamt i ungefär en månad och har då goda möjligheter till överlämning, vilket
ska jämföras med vintern då mandatperioderna inte överlappar överhuvudtaget. Det
här ställer stora krav på att pågående heltidare lägger tid på överlämning medan
denne fortfarande studerar. Detta kan framförallt vara problematiskt om pågående
heltidare till exempel har tidskrävande engagemang som sträcker sig fram till jul, inte
vill prioritera ner sina studier eller befinner sig utomland fram tills mandatperiodens
början. Inte bara den överlämning som sker från företrädare till efterträdare blir
lidande under vintern. Under sommaren sker dessutom mycket kårgenerell
överlämning (exempelvis har utskottsordföranden, styrelse och heltidare
gemensamma pass på sommaren) och många kårpresidialutbildningar hålls enbart på
sommaren. Vissa av de här sakerna kan såklart, med ökade kostnader, arrangeras
även vintertid men många av utbildningarna kan inte dubbleras eftersom de
arrangeras av LUS.
Kontinuiteten blir till viss del sämre. Även om kontinuiteten i
utbildningsutskottets generellt förbättras så kommer kontinuiteten i specifika frågor
bli sämre. I de frågor där ansvaret ligger specifikt på en av de heltidare som sitter på
kalenderår kommer kontinuiteten bli sämre på grund av svårigheterna med
vinteröverlämningen.
Fördelningen av de arbetsuppgifter som inte är reglerade i styrdokumenten
försvåras. Enligt förslaget ska många arbetsuppgifter delas upp i inom utskottet,
under överlämningen. Om samtliga i utskottet sitter under samma mandatperiod kan
ansvarsområden definieras och delas in vid ett och samma tillfälle. Då får alla i
gruppen vara med och tycka till och visa intresse för de olika områdena. En heltidare
som sitter i utskottet under kalenderår kommer troligtvis per automatik få ta över de
arbetsuppgifter som dess företrädare innan hade.
Gruppdynamiken inom utbildningsutskottet kan bli sämre. Om enbart en av
heltidarna i Utbildningsutskottet sitter på kalenderår så innebär det att fyra av de
fem heltidare som jobbar med utbildningsbevakning byts samtidigt. Det skapar med
allra största sannolikhet en obalans inom utbildningsutskottet och gör situationen
svår för den heltidare som ska ta sig in en redan väldigt formad grupp. Om hela
gruppen går på samtidigt får gruppen en större chans att lära känna varandra och
arbeta enhetligt under ett och samma år.
Arbetet mot universitet och med andra Kårer försvåras. Utbildningsutskottet
måste samarbeta med övriga Kårer i hög utsträckning när det kommer till
universitetsgemensamma frågor. Alla andra kårheltidare i Lund sitter på läsår vilket
gör att samarbetet med dessa blir lättare om även våra heltidare gör det. Dessutom
sitter de studeranderepresentantsposter som tillsätts av LUS på verksamhetsår.
Många av de här posterna har Kåren ett stort intresse av att en heltidare sitter på.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussionsunderlag
Utbildningsutskottets mandatperioder

Kårhuset Lund, 8 oktober 2015
Jacob Adamowisz

Arbetsgruppens slutsatser
Arbetsgruppen anser att såväl ideella ledamöter som Utbildningsansvarig med ansvar för
studeranderepresentanter kan sitta på kalenderår. Vi anser dock att det, av
gruppdynamiksskäl, är olämpligt att exakt en av heltidarna som jobbar med
utbildningsbevakning sitter på kalenderår. Även Studiesocialt ansvarig skulle kunna sitta på
kalenderår. Eftersom tanken med denna post är att den ska röra sig bort från
utbildningsutskottet tror vi dock inte att detta påverkar gruppdynamiken positivt i tillräckligt
hög utsträckning. Ett alternativ vore att Huvudansvarig för utbildningsfrågor satt på
kalenderår. Arbetsgruppen tror inte detta förslag hade lett till en dålig gruppdynamik, men på
grund av tidigare nämnda nackdelar ställer vi oss ändå negativa till detta.
Slutligen är arbetsgruppen, efter att ha vägt generella fördelar mot generella nackdelar, eniga
om att skilda mandatperioder inte är att föredra. Delar av arbetsgruppen tycker att skilda
mandatperioder försämrar grundförslaget så pass mycket att de, om så blir fallet, inte längre
kan ställa sig bakom förslaget.
Arbetsgruppen för Utbildningsutskottets struktur, genom
JACOB ADAMOWISZ
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionssvar: Motion angående mandatperiod för VKOi
2016

Kårhuset Lund, 7 oktober 2015
Micaela Bortas Kårstyrelsen 15/!6

Motionssvar: Motion angående mandatperiod för VKOi
2016
Lång diskussion kring för- och nackdelar med förslaget ägde rum under styrelsemötet. Diskussionen var
inte helt olik den diskussion som även hölls under senaste Fullmäktigmötet. Majoriteten av styrelsen är
dock för förslaget.
Kårstyrelsen yrkar därför på
att bifalla motionen i sin helhet.

MICAELA BORTAS
Kårstyrelseledamot 15/16
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående Kårhusservices Förvaltare

Kårhuset Lund, 8 oktober 2015
Marcus Peterson,Pedell

Motion angående KHS Förvaltare
Bakgrund
För en tid sedan införrättades den ytterst ärofyllda posten Kårhusservice Förvaltare. Denna
Förvaltare har haft som uppdrag att under Husutskottets fana bistå Pedellen i
upprätthållandet och drivandet av Kårhusservice, som ej endast en inventariernas man, utan
även som ett skyddsombud och fackombud.
Denna persons uppgifter har således varit nära anknutna till Pedellen och därigenom HUT.
Att denna person då väljs vid ett Val-FM för att få en stark kandidat är alldeles ypperligt,
dock verkar denna post injaga allt för mycket skräck i de sökandes hjärta varför det har varit
upp till den Mäktiga Ödmjuka Pedellen att tvångsvärva uppmuntra människor till att söka
posten.

Förslag
Det verkar märkligt att Pedellen inte har rätt att fyllnadsvälja sina egna funktionärer.
Jag yrkar därför på
att

i reglementet, §4.2.1 flytta posten Kårhusservices Förvaltare från
den första att-satsen till den andra att-satsen

I Ärofylld Tjänstgöring,

MARCUS PETERSON,
Ordförande för HUT och DUT, tillika betvingare av Flaggan, Sörjare av Lophtet och Allmänt Jävla Bitter
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