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I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

OSKAR HANSSON
Styrelseordförande 15/16
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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 28 August 2015
Oskar Hansson, Styrelseordförande

S1 15/16

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Peter Dahl till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Micaela Borta till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 10 september och justerat den 15
september.

§8

Finns i skrivande stund inga färdigjusterade protokoll från 14/15.

§13

Kommer eventuellt sena handlingar.

§14

Kommer sena handlingar.

§15

Kommer sena handlingar.

§16

Rambudgeten ska vidare till FM.

§19

Motionären är upptagen på annat håll fram till kl. 20. Punkten behandlas med fördel
efter det.

§20

Styrelsen ska inkomma med remissvar.

§25

Årsstämma. Styrelseval. Konfidentiellt. Inga handlingar.

Kårstyrelsen tjänst, dag som ovan

Oskar Hansson
Styrelseordförande 15/16

Beslutsförslag och kommentarer

1 ( 1)

Kårhuset Lund, 28 maj 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Perioden 150501 - 150531

Att ha genomfört en lönerevision från arbetsgivarsidan innan jag upplevt medarbetarsidan.

Varför har detta gått bra?
Tal på examenshögtiden.
Planera sommaröverlämningen.
Sista medarbetarsamtalen.

Varför har detta gått mindre bra?
Alltid knepigt att hitta representanter till LUS valting, och personer till posterna också i och
för sig.

Nej, inte för tillfället.

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Besök på TFHS, rektorslunch, medarbetarsamtal, presidiemöten, LUS ting, planera
överlämning, massa överlämning!

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 28 maj 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Inte sammankallande för någon punkt men deltar på de punkter som jag är uppskriven på
och förbereder i viss mån saker mellan möten.

Lista över pågående och avslutade projekt
Avslutade:
-

Lönerevisionen

-

Planera sommaröverlämning

Pågående:
-

Inspektorstavlor

-

Arbetsgivarfrågor

-

”Arbetsgivare for dummies”

-

Överlämning

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Nej, inte för tillfället.

Tack för i år styrelsen!

Med vänlig hälsning,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 2 juli 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Perioden 150601 - 150630

Att ha varit kårordförande ett år för en organisation som är så pass bra som Teknologkåren!

Varför har detta gått bra?
Att arrangera Reftecöverlämningen – Det mesta flöt på väldigt bra under dagarna i
Stockholm. Även de pass jag var med och höll för nya KORK kändes bra och nu känns det
som att de är helt med på banan när det kommer till Reftec!
Att arrangera heltidaröverlämningen – Det känns som att det har blivit en rätt bra blandning
mellan gemensam överlämning och individuell överlämning. Det känns som att nya gruppen
kommer att komma igång bra både med verksamhetsplan, planera året och rent
gruppdynamiskt.
Individuell överlämning – Vi har hunnit prata om många saker, tyvärr inte allt men det löser
vi de kommande två veckorna. Det går bra!

Varför har detta gått mindre bra?
Att hinna prata om aaallt som måste föras vidare, men det löser vi som sagt.

Nej, inte för tillfället.

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Verksamhetsberättelse, skriva hemsidetexter, uppdatera styrdokument, arkivera massa saker,
uppdatera HÄR & DÄR, skriva intyg, annat som jag kommer på längs vägen och kanske
hinner med.
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 2 juli 2015
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Nepp!

Lista över pågående och avslutade projekt
Avslutade:
-

Arbetsgivarfrågor

-

Överlämning

Pågående:
-

”Arbetsgivare for dummies”

-

Verksamhetsberättelse

-

Arkivering

-

Styrdokument

-

Hemsidetexter

-

Intyg

-

HÄR & DÄR

Ge vidare till Björn:
-

Inspektorstavlor

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Nej, inte för tillfället.
Tack för i år styrelsen!
Med vänlig hälsning,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 29 maj 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Heltidarrapport – VKOu
Perioden 150504 - 150529

”Detta är jag stolt över!”
Jag har fått väldigt positiv feedback från studierådsordförandena och
studeranderepresentanter. Många har angett att de tycker att kårens arbete i utbildningsfrågor
är bra och förankrat. Känns skönt att vara ”the go-to-guy”.

Nämn tre saker som har gått bra
1.) Speak Up Days – det mesta klickade och det var stort intresse. ING och A var mer
involverade i år än tidigare och vi hade fler event. Många enkätsvar också!
2.) Påtryckningar i arbetsgruppen för entreprenörskapsskolan har lett till att de ska göra en
grundlig marknadsundersökning och förtydliga lärandemålen innan ett förslag om inrättande
läggs fram.
3.) Arbetet med SOUP-en. Det är mycket kvar, men mest finslipningar.

Nämn en sak som gått mindre bra
Kontakt med doktoranderna. Specifikt i LUS-frågor. Jag har missat att förankra vissa
ärenden och annat har fallit mellan stolarna.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Ta fram en gedigen arbetsordning! Var gärna med på överlämningspass som berör
organisatoriska frågor både på TLTH-nivå men även LUS-nivå.

Styrelsehandling

1 ( 2)

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 29 maj 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
– Överlämning
– Sammanställning av SRX- och SUD-enkäter
– Några avslutande LUS-möten (förmöte US, UN, OK och Ting)
– Skriva rapporter

Verksamhetsplanen
Vissa punkter färdiga, andra inte – de flesta är väl där mittemellan.

Frågor till styrelsen?
Hur vill ni att rapporteringen ska se ut? Enligt VP-uppdelningen så var det en hel del VPpunkter som förväntades resultera i rapporter.

Med vänlig hälsning,

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 2 juli 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor
emeritus

Perioden 150529 – 150630

Mig själv som klarat av ett otroligt utmanande och utvecklande år som heltidare. Fast mest
stolt är jag över min efterträdare som har så bra koll på allting att stora delar av
överlämningen varit fridfull och harmonisk.

1.) Lagkänslan och stämningen inom det nya utbildningsutskottet.
2.) SOUP-skrivandet
3.) Brainstormingen, förberedelserna och planeringarna inför nästa år.

Den individuella överlämningen har konkurrerat väldigt mycket med gemensamma pass samt
även aktuella händelser vid LU/LTH. Fördelen med det är att man som ny ”slängs in” i
jobbet på riktigt. Nackdelen är att mycket av återkopplingen, uppföljningen och
genomgången av arbetsuppgifter försvinner. Verksamheten tar aldrig ledigt vilket innebär att,
rent krasst, varje sekund som läggs på överlämning är en sekund som tas från
påverkansarbetet!

Man blir lätt ensam i det proaktiva arbetet rörande LUS. UtbU LeG + KO är väldigt bra på
det reaktiva arbetet, men många av de större (och oftast organisatoriska) LUS-frågorna
glöms bort. Engagera er och fråga gärna vad som händer i universitetsvärlden!
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 2 juli 2015
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor
emeritus

Semester och utveckling av UtbU LeG.

Återstår att se. Hur ska det rapporteras in? Jag vet inte riktigt vad som förväntas utav mig.

Se ovan – när, var och hur ska VP:n rapporteras av?

Med vänlig hälsning,

ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor emeritus

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 28 maj 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Heltidarrapport – VKOs
Perioden 150430 - 150529

”Detta är jag stolt över!”
Genomslaget av eduroam-enkäten

Nämn tre saker som har gått bra




Pratat mycket om likabehandling i olika forum, skapat mycket debatt
Speak Up Days
Podd med studentombudet

Nämn en sak som gått mindre bra
Dålig närvaro på Speak Up Days-eventen, som dock i sig var mycket lyckade.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Nej

Vad kommer att hända den kommande
månaden?




Planera överlämning!
Avsluta projekt så som psykosocial enkät och räknandet av studieplatser
Ska sätta ihop bra utbildningar i likabehandling i samband med överlämningen

Verksamhetsplanen
Done!

Frågor till styrelsen
Nej!
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 28 maj 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Med vänlig hälsning,

MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar 14/15

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 4 juli 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Heltidarrapport – VKOs
Perioden 150529 - 150630

”Detta är jag stolt över!”
Att jag överlevde överlämningen och trots allt känner mig nöjd med vad jag har lämnat över.

Nämn tre saker som har gått bra




Framtagandet av enkäten till den psykosociala skyddsronden som nu bara behöver
presenteras för UBB.
Planerandet och utförandet av de gemensamma överlämningspassen. Mycket tack
vare fantastiska kollegor.
Likabehandlingsutbildningarna under överlämning.

Nämn en sak som gått mindre bra
Har legat lite efter i skrivandet av verksamhetsberättelse, denna rapporten och SOUP-arbetet
vilket har gjort att jobb har legat kvar under semestern. Dock inte i mer än 1 vecka.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Nej, tack för ett bra år!

Vad kommer att hända den kommande
månaden?


SEMESTEEEER!!

Verksamhetsplanen
Börjar om på ny kula.

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 4 juli 2015
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Frågor till styrelsen
Nej!

Med vänlig hälsning,

MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar 14/15

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 28 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

Heltidarrapport – VKOi
Perioden 150430 - 150529

”Detta är jag stolt över!”
Att vi har börjat ta tag i kontakten med USV (Universitetets Särskilda Verksamheter) där vi
studiebevakar för två mastersprogram. Jag har varit på ett par möten angående detta och
blivit invald som studentrepresentant i deras styrelse nästa år.

Nämn tre saker som har gått bra
Speak Up Days! Vi har haft många uppskattade evenemang och fått in suuupermånga
enkätsvar. Framför allt har samarbetet kring SUD funkat smidigt, och det verkar som att alla
studieråden är nöjda med den hjälp som de har fått.
Handlingsplanen för VKOi och policy och riktlinjer för internationalisering, som klubbades
av fullmäktige!
Mottagandet av kanadensiska projektarbetare. Fick fin hjälp av både Världsmästare och
andra Heltidare!

Nämn en sak som gått mindre bra
Att det inte var en enda internationell student som deltog på evenemangen under Speak Up
Days, och att det är få internationella studenter som har svarat på enkäten. Vi jobbade ändå
med detta och hade både evenemang och enkät på engelska, så det är trist att det inte fick
större genomslag.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Nej, ni går ju av nu ! Men tack för att ni har varit positiva till internationalisering och hjälpt
till att påverka organisationen i en mer inkluderande riktning!

Vad kommer att hända den kommande
tiden?






Event för kanadensiska projektarbetare
Arbeta vidare på handbok för utlandsstudier
Påbörja svensk-engelsk ordlista
Överlämning
Arrival

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 28 augusti 2015
Linnea Thörnqvist, VKOi

Verksamhetsplanen
5% av deltagarna på kårens samtliga arrangemang skall utgöras av internationella studenter, sett på hela
året.
Nya uppdaterade riktlinjer och policy för internationalisering har klubbats  Planerar att bli
klar med ordlistan innan verksamhetsårets slut.
Se över inresande internationella studenters möjligheter till framtida studier och arbete i Sverige efter examen.
Inget nytt.
Öka kännedomen bland LTH:s studenter kring utlandsstudier och dess positiva effekter.
Planerar att bli klar med handboken för utlandsstudier innan verksamhetsårets slut.

Projektuppföljning
Pågående projekt








Revidering av SOUPen
Projekt om masterförberedande studieprogram
Handbok med information om utlandsstudier
Babble Bistro
Överlämning
Svensk-engelsk ordlista
Nollningsevent (mastermingel+VMX-event)

Avslutade projekt









SFS-fullmäktige
JET-lag (internationell sittning med Juristerna och Ekonomerna)
Handlingsplan för avveckling av VKOi
Uppdatering av Policy och Riktlinjer för internationalisering
Översyn av tilläggsmeriter
Global Night
Babble Bistro på Global Day
Speak Up Days

Med vänlig hälsning,
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice President, Head of International Affairs

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 7 July 2015
Christian Hernvall, Pedell 21.0

Heltidarrapport – Pedell ᕕ( ᐛ )ᕗ
Perioden 2015-05-28 – 2015-06-30

”Detta är jag stolt över!”
Jag är stolt över min efterträdare, som tagit åt sig mycket under överlämningen och visat
framfötterna vid flertal tillfällen. Många bra tankar och idéer vilket visar på att det
kommer bli ett superbra år!

Nämn tre saker som har gått bra
Tackfest för HUT var trevligt!
Firmafesten med KHS, AktU och vaktlaget var trevligt och givande! Stort tack till Johan,
Gustav, 22, Pelle och Rickard!
Överlämningsperioden har varit kul och själva överlämningen har gått bra tycker jag.
Man kan såklart inte lära sig allt på en månad, men jag och andra finns kvar för att fylla
eventuella luckor. Det är skönt att gå av och samtidigt superkul att se vad som kommer
hända det kommande året.

Nämn en sak som gått mindre bra
Jag hade den falska förhoppningen att en massa saker skulle bli gjort (utöver
överlämning) under överlämningsperioden, i och med att vi faktiskt var två Pedeller! Så
var inte riktigt fallet utan i princip all tid gick till överlämning och aktiviteter däromkring.
Det gjorde i och för sig inte så mycket; det blev en bra överlämning.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Nej, men jag vill tacka gamla styrelsen för året som varit och hälsa nya styrelsen varmt
välkomna!

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Jag har gått av och 22 har gått på. Han har mycket på g men det är bättre att fråga
honom om det.

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 7 July 2015
Christian Hernvall, Pedell 21.0

Lite kortfattat så kan jag säga att en del projekt fortsätter. Exempelvis är arbetet (numera
bygget) på Lophtet igång, spånande kring Cornelis fortskrider (vilket kommer avspeglas i
en rapport till FM), vi väntar på att elektriker och projektorfilurerna ska sätta upp nya
projektorn i sommar, AH kommer byta flertalet av våra köksmaskiner (bland annat till
större ugn i Gasque). Men som sagt, 22 vet säkerligen bättre än mig redan nu angående
de här projekten så hör med honom vid frågor/intresse =)

Verksamhetsplanen
Cornelis: En rapport ska skickas in till FM.

Projektuppföljning
Fråga 22 ;)

Frågor till styrelsen?
Nämen vad är det här?!
░░░░░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░▄░░░░
░░░░░░░░▌▒█░░░░░░░░░░░▄▀▒▌░░░
░░░░░░░░▌▒▒█░░░░░░░░▄▀▒▒▒▐░░░wow
░░░░░░░▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐░░░
░░░░░▄▄▀▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐░░░
░░░▄▀▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒▀██▀▒▌░░░
░░▐▒▒▒▄▄▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌░░many styrelse
░░▌░░▌█▀▒▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐░░
░▐░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒░░░▒▒▒▀▄▌░
░▌░▒▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌░
▀▒▀▐▄█▄█▌▄░▀▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▐░such amaze
▐▒▒▐▀▐▀▒░▄▄▒▄▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▐░
░▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒░▒▒▒▌░
░▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▄▒▒▐░░
░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▄▒▒▒▒▌░░so fame
░░░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▀▒▒▒▒▄▀░░░
░░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▀▀▀▒▒▒▒▒▄▄▀░░░░░
░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀░░░░░░░░

Med vänlig hälsning,
CHRISTIAN HERNVALL,
PEDELL 21.0

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 1 juni 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

Heltidarrapport – Projektledare ARKAD
Perioden 20150501 - 20150531

”Detta är jag stolt över!”
Jag är fortfarande väldigt stolt över min projektgrupp som sitter och ringer företagen trots
tentaplugget. Jag är stolt över mig själv som satt ihop en grupp som imponerade på
ACANDO under förra veckas utbildning.

Nämn tre saker som har gått bra
Vi har haft en kickoff för alla chefer med information, lekar, hoppborg, teambuilding och en
sittning. Jag och projektgruppen var alla supernöjda med kvällen och tyckte att allt gick
superbra. Vi fick mycket bra respons från cheferna och många kom fram personligen och
tackade för kickoffen. Cheferna var ett väldigt taggat och glatt gäng, vilket känns superkul,
och jag tror att projektgruppen och cheferna tillsammans kommer att skapa en väldigt bra
mässa.
Jag har haft individuella möten med hela projektgruppen. Det har gått bra och jag har känt
att det har varit väldigt givande för mig att få feedback och en bättre bild på hur jag kan
bättra gruppens kommunikation och mötesprocesser. Det har också varit en chans för dem
att få ta upp saker med mig själva, ställa frågor eller bara bolla lite idéer, vilket jag tror att de
har tyckt varit skönt.
Företagsringandet har gått hyfsat bra, vi har fortfarande en vecka kvar där det säkert kommer
trilla in som flest anmälningar.

Nämn en sak som gått mindre bra
Att hinna med denna månadens ARG-möte kändes för min del rätt stressigt, det fanns
mycket annat som jag hellre hade lagt min tid på så jag önskade att jag hade utvärderat det
bättre innan jag åkte på mötet. I slutändan så var utvecklingskonferensen väldigt givande då
jag fick diskutera två viktiga ämnen och fick lära mig en ny metod för skapande. Jag fick även
under UK:n lite självinsikt som var kul.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?’
Jag vill tacka styrelsen för stödet ni gett mig gällande det som jag tog upp förra månaden.
Stämningen på kontoret/hänget har blivit betydligt bättre och det känns roligare att vara här
nu 
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 1 juni 2015
Anita Tran, Projektledare ARKAD

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Vi kommer att fortsätta att ringa företag. Sista dagen för anmälan 5 juni. Därför kommer det
vara stort fokus på sälj för både min och projektgruppens del. Jag kommer tillsammans med
företagsansvariga besluta vilka företag som vi kommer att ge en plats på mässan i höst. Jag
kommer att jobba med fullständig anmälan och titta på hur vi vill ändra det formuläret tills i
höst. Utanför ARKAD så kommer det att vara mycket fokus på överlämningen med de nya
heltidarna och styrelsen. Jag kommer att planera lite överlämningspass och annat kul, och jag
kommer även att börja med att planera viktiga datum för hösten så som projektgruppsmötet
och teambuilding med HSP.

Verksamhetsplanen
Jobbar aktivt med internationaliseringsVP, kommer försöka jobba
marknadsföringsVP:en nu under sommaren för att få kåren synas mer. Skoj!

mer

med

Projektuppföljning
Lista över pågående och avslutade projekt
Avslutade projekt



Individuella möten med projektgruppen
Starta upp MässIKK

Pågående projekt






Ringa till företag (Inledande Anmälan)
Bestämma vilka organisationer och liknande som får stå gratis/får rabatt
Samarbete med Telavox
Samarbete med Framtidsverket
Fullständig anmälan

Frågor till styrelsen?
Inga i dagsläget!
Med vänlig hälsning,
ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD 2015
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 27 maj 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Heltidarrapport – Näringslivsansvarig
Perioden 2015-05-01 – 2015-05-27

”Detta är jag stolt över!”
Jag är väldigt stolt över mitt utskott som jobbat hårt hela året och gjort det extra roligt att
vara Näringslivsansvarig

Nämn tre saker som har gått bra
Avtackning med utskottet
Inspirationsföreläsning med Christer Fåhraeus
Påbörjad planering av överlämning
(Bonus: JFF gick bra)

Nämn en sak som gått mindre bra
Det regnade rätt mycket när vi hade utomhuskontor, vid bättre väder hade det nog kommit förbi fler
personer.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Inte just nu

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Överlämning, JätteARG, Reftec-överlämning

Verksamhetsplanen
VP-rapporten är helt klar
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 27 maj 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Projektuppföljning
Pågående:
Överlämning
Planerar några event för Richard att starta med i höst

Avslutade projekt:
JFF
Inpirationsföreläsning med Christer Fåhraeus

Frågor till styrelsen?
Nej inte idag.

Med vänlig hälsning,

ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 2 juli 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Heltidarrapport – Näringslivsansvarig
Perioden 2015-05-28 – 2015-06-30

”Detta är jag stolt över!”
Jag är väldigt stolt över att ha fört vidare ett flertal övningar där gruppen fått lära sig mer om
sig själva och de andra.

Nämn tre saker som har gått bra
Överlämningshelgen
JätteARG – överlämning med ARG-gruppen
Avtalsmöte med Sveriges Ingenjörer

Nämn en sak som gått mindre bra
Det har varit ganska påfrestande att behöva ha överlämningen över Skype och inte kunna prata om problem
eller händelser när de dyker upp.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Inte just nu

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Lära mig segla ;)

Verksamhetsplanen
VP-rapporten är helt klar
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 2 juli 2015
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Projektuppföljning
Pågående:
Avslutade projekt:

Frågor till styrelsen?
Lycka till med ert styrelseår!

Med vänlig hälsning,

ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 29 maj 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Perioden 2014-05-01 – 2014-05-31

Alla AktUs funktionärer som rockar kåren! Tandemgeneralerna Elin och Marcus, publaget
med Erika och Maja i spetsen, F1röj boss John, Freddy och återuppstarten av Proud Tech,
buggkurserna och Fei, Cornelisbalskommittén med Sara, Rickard, Anders, Desirée och
Adam samt Ellen som styr SåS.

JFF
Tandem
Pub Proud

Varför har detta gått bra?
Att vi verkligen funderade på JFFens syfte i början av planeringen gjorde att vi valde att
försöka bredda fokus på eventet. Vi tyckte att en fest rakt upp och ned inte räcker för att
tacka så många olika funktionärer. Därför valde vi att satsa på en fotbollsturnering under
dagen samt liveband på eftersläppet. Jag anser att båda de inslagen blev mycket lyckade!
Det var fantastiskt att åka med på tandem och känna att allt fungerade smidigt från TLTHs
sida. Allt som strulade var IKs ansvarsområden…
Freddy kom och ville styra upp Proud Tech. Det har han gjort med ett föredmöligt driv. Det
var också trevligt att deras samarbete med Stolt i Lund uppmärksammades under puben.

En ovälkommen gäst på buggkurserna
Varför har detta gått mindre bra?
Trots ett bra samarbete mellan TLTH, SVL, kuratorer och LUs miljö och säkerhet har inte
problemet kunnat lösas ännu. Personen i fråga förstår inte att han beter sig olämpligt och
fortsätter dyka upp på arrangemangen. Vi försöker hitta en lösning inför höstens kurser.
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Kårhuset Lund, 29 maj 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Nej

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Genomföra ET-slasquen 5/6 – Tom Allen (W) har ansvaret
Reftec-överlämning i Sthlm
Trulsstöten
Detaljplanera upprustningen av Lophtet
Tour de Kår!

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Fritid – klart, med undantag för en ”långsiktig strategi för utveckling” som jag har åtagit mig
att skriva under sommaren.

Lista över pågående och avslutade projekt
Pågående projekt:
Skapa ett digitalt in- och utskrivningssystem för sprit- och engångsförråden.
ET-slasque 5/6
Komma på hur jag skall rekrytera publag inför hösten
Se över leverantör av alkohol. Undersöka om vi vill hitt någon annan än Carlsberg.
Utreda samarbetet mellan Alumniföreningen och TLTH. Har påbörjats tillsammans med
Jacob Gradén.
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Kårhuset Lund, 29 maj 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Avslutade projekt:
JFF 14/5
Tandem 8-9/5
Caféfesten 13/5 m. cafékollegiet
Diskutera tillståndsfrågor med tillståndsenheten och Alumniföreningen

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Nej

Med vänlig hälsning,
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015
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Kårhuset Lund, 1 juni 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Perioden 2014-05-01 – 2014-05-31


ET-slasquer
Är delegerade till Sexkollegiet även detta år. Alla sektioner är med på detta vilket
innebär att de delar på 4 ET-slasquer samt Phadderkickoffen 21/8 (på fråga från
NollU)
Dealen är att de jobbar på festerna mot att de som har jobbat får en tacksittning för
en del av överskottet från festerna.
Nästa ET-slasque är fre 5/6. Sexmästaren på W-sek är ansvarig. Kommer bli najs!



Nyårsbal
Nada! Ingen balmästare vald.



Puben Puben
Har haft en mycket lyckad tackaktivitet för puben Puben tors 28/5. Jag håller på att
fundera ut en strategi för att lyckas rekrytera fler publag till hösten. Har med största
sannolikhet en intresserad pubmästare.



Sångarstrid
Ellen Handberg planerar. Det är ganska lång tid kvar till SåS, men diskussioner har
förts mellan Ellen, mig och Pedellen om lokal och ekonomi rörande SåS. Detta har
resulterat i att vi planerar att flytta arrangemanget till Kårhuset. Det är framför allt
av två anledningar; enklare logistik och mindre ekonomisk risk.



Proud Tech
Återuppstartat. Freddy Larsson drar i det. Första pub Proud var lyckad!



F1 röj
F1röj-ledningen med John Alvén i spetsen planerar. Jag och John skall inom en nära
framtid diskutera det nya budgetförslaget med ökad omsättning och något ökat
vinstkrav. Jag kommer att föra diskussioner med ledningsgruppen kring hur man
kan göra ”vinrundan” mer tillgänglig ur ett alkoholperspektiv.
Från F1röj-ledningen:
”Här kommer lite snabbt vad vi gjort i Maj och vad som kommer hända innan vi går
på lov!
Vi har haft workshop och delat ut ansvarsområden över saker som sträcker sig över
och utanför ansvarsgränser samt satt deadlines för viktiga saker som måste göras. Vi
har jobbat på JFF och på så sätt fått lite matnyttig erfarenhet från att jobba i Gasque.
Utöver det är hemsidan på god väg, dock har en del lagts på is p.g.a. tentor,
dessutom har (nästan) alla ansvarsområden nu haft överlämning med sina
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Kårhuset Lund, 1 juni 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

företrädare.
Vi planerar att i veckan ha ett sista sommarmöte för att lägga upp en preliminär plan
hur vi ska arbeta på de event vi ska vara med på nollningen (Kårestival, Nollelördag,
S-fest) samt hur vi ska göra reklam för oss själva. Vi ska dessutom få ihop en
preliminär budget som vi först kan presentera för Aktsam och sedan Styrelsen.
Samtliga i ledningen är nu taggade på att det sak bli höst så att vi kan börja jobba
med F1-röj lite mer praktiskt!”


Danskurser
Rullar på och är generellt väldigt självgående. De har nyligen kontaktat TLTH med
problem rörande en av deltagarna. Dessa problem försökte vi stävja tillsammans
med SVL, kuratorer och anställda på LTH. Har fått mycket hjälp av Bodil
Ryderheim. Det löste sig inte helt och hållet, så arbetet kring detta kommer
förmodligen fortskrida i höst.



Projekt
o

Code@LTH
Är ett initiativ för att främja programmering bland LTHs studeneter. Har
uttryckt ett tydligt intresse av att vara en del av TLTH. Jag föreslog att de
kan börja som ett projekt, så ser vi vart det tar vägen efter det.

o

Tandem
Tandem blev mycket väl utfört från vårt håll. Mycket cred till Elin Hanstorp
och Marcus Peterson. Ekonomin gick nästan ihop, prognosen är att tandem
backade ett par tusen.

Med vänlig hälsning,
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående mastersprogram i stadgarna

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

1 ( 1)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående TLTHs Miljöpolicy

Kårhuset Lund, 3 augusti 2015
Carolina Koronen, VKOs

Motion angående TLTHs Miljöpolicy
Bakgrund
Miljö och hållbarhet är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. För de flesta större
organisationer är det därför idag självklart att ha miljömål och att bedriva ett aktivt
miljöarbete utifrån varje organisations respektive förutsättningar. Det är hög tid att även
Teknologkåren moderniseras i detta avseende, inte minst för att kunna “leva som vi lär” med
tanke på att teknologer i regel har god kunskap om hållbarhetsproblemen i världen idag.
Förutom att faktiskt minska vår miljöbelastning kan vi genom att införa och efterleva en
miljöpolicy visa för våra medlemmar, samarbetsorganisationer, sponsorer och andra externa
kontaker att vi tar vårt ansvar. Samtidigt ger det en bra utgångspunkt för att ställa krav på
motsvarande åtaganden hos samarbetsorganisationer.

Förslag
Med ovan som bakgrund yrkar vi därför på
att

anta TLTHs Miljöpolicy (enligt bilaga)

I tjänsten,

CAROLINA KORONEN,
Vice Kårordförande med Studiesocialt ansvar
MIKAEL BERGMARK,
Fullmäktigeledamot
AXEL FLODIN VACHER,
Miljöombud
FILIPPA DE LAVAL,
Vice Kårordförande med Utbildningsansvar
LINN SVÄRD,
Styrelseledamot 14/15
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POLICY
TLTHs Miljöpolicy

TLTHs Miljöpolicy
Denna policy gäller Kårens verksamhet centralt. Sektioner och fria föreningar uppmuntras
till att själva arbeta för en minskad miljöbelastning utifrån sina respektive förutsättningar.

Syfte
Syftet med denna policy är att skapa medvetenhet i de miljöfrågor som berör Kårens
verksamhet och införa ett aktivt miljöarbete i organisationen. Kåren ska genom att efterleva
denna policy minska sin miljöbelastning samt visa för sina medlemmar och externa kontakter
att Kåren tar ansvar för miljöaspekten av sin verksamhet.

Riktlinjer, uppföljning och revidering
Utifrån de övergripande mål som beskrivs nedan i denna policy ska riktlinjer utformas som
innehåller konkreta, mätbara mål samt en angiven tidpunkt för när målen ifråga ska vara
uppfyllda. Dessa riktlinjer ska varje verksamhetsår ses över, följas upp och revideras. Nya
konkreta mål ska sättas upp som bidrar till en fortsatt minskning av den belastning av miljön
som Kårens verksamhet innebär. Miljöombudet ansvarar för uppföljning av målen, medan
styrelsen ansvarar för revidering av riktlinjer och nya mål. Det är hela organisationens ansvar
att arbeta för att målen uppfylls.

Övergripande mål
Inköp



Vid alla inköp som görs av Kåren ska miljömässiga och etiska aspekter beaktas.
Valet av varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet,
resurseffektivitet, hållbarhet och miljöpåverkan.

Avfallshantering





Kåren ska sträva efter att minimera mängden skapat avfall.
Vid all Kårens verksamhet som skapar avfall ska befintliga sopsorteringsmöjligheter
utnyttjas korrekt.
Kåren ska arbeta för att göra en ansvarsfull avfallshantering enklare för alla typer av
avfall i samtliga Kårens lokaler.
Om möjligt ska material återanvändas.

Resor och transport


Vid val av transportmedel för personresor och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i
första hand så länge det kan anses rimligt i förhållande till ansträngning och restid.
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POLICY
TLTHs Miljöpolicy



Kåren ska sträva efter att minimera såväl antal transporter som dess respektive
sträcka då transporten sker med fossila bränslen.

Lokaler


Kåren ska arbeta för en ständig förbättring av sina lokalers energieffektivitet.

Påverkansarbete


Kåren ska ha som mål att i alla samarbeten sträva efter att driva och implementera
sin egen policys mål i den gemensamma aktiviteten.

Sjön Sjøn


Kåren ska verka för att sjön Sjøn ska få Blå Flagg1.

1

Blå Flagg är en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 49 länder. Varje
hamn eller strand med Blå Flagg måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och
service, miljöutbildning samt information. (http://www.blaflagg.org/)
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Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska
program

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

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.
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Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska
program

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

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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Teknologkårens Studiesociala och utbildningspolitiska
program

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

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
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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 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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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 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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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 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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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

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
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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 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

7 (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

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

9 (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 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.

11 (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 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

12 (12)

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. För att den
generella utbildningsnivå i landet ska öka bör antalet utbildningsplatser öka, utan att
utbildningarnas kvalité prioriteras ned. Därför är en tillräcklig finansiering av
grundutbildningen av yttersta vikt. 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 framtidens samhällsaktörer. Högskolans centrala verksamheter kan delas in i tre
områden: Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. De tre
verksamheterna ska finansieras separat. Finansieringen av grundutbildningen ska vara tillräcklig
för att säkerställa en hög utbildningskvalité och en god studiemiljö för alla studenter. En av de
mest grundläggande principerna med högskoleutbildning är att den vilar på konstnärlig eller
vetenskaplig grund och den principen ska därför alltid efterföljas.

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 i alla sammanhang
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.

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 teknologer 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.
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1.4 Antalet utbildningsplatser
Högskolan bör på sikt anpassas för att ge alla individer möjligheter till högre studier. Att öka
antalet högskoleutbildade är ett samhällsintresse och leder till ökat välstånd. Det är inte antalet
utfärdade examina utan den generella utbildningsnivån i landet som leder till ökat välstånd.
Därför bör antalet utbildningsplatser på grundnivå såväl som fort- och vidareutbildningar
utökas. Dock får strävan av att utöka antalet utbildningsplatser aldrig överordnas kvalitén på de
utbildningar som lärosätet erbjuder. En examen från LTH ska vara en meriterande
kvalitetsstämpel. Antalet och fördelningen av studieplatser ska möta samhällets efterfrågan, krav
samt förväntningar. Anpassningen av antalet studieplatser ska utgå ifrån en självkritisk
granskning av lärosätets utbud och det ska dessutom ske på sätt som minimerar risken för att
utbildningarnas kvalité blir lidande.

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. 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
Högre utbildning och forskning är grundpelare för ett modernt och demokratiskt samhälle.
Högskolan ska i första hand vara en plats för lärande och personlig utveckling vars huvudmål är
att bidra till samhällsnyttan. Högskolans syfte är större än att enbart förse marknaden med
arbetskraft, LTH ska även forma framtidens ledare inom teknik och samhällsutveckling.

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. 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 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.
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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
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. Utformningen av högskolans organisation ska säkerställa att
varken studenter, lärare, allmänföreträdare eller tjänstemän utesluts ur beredning eller beslut
som påverkar deras situation vid lärosätet.

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 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.

3.2 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.

3.3 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.

3.4 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.
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3.5 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.

3.6 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 fritt läsa 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.

3.7 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.

3.8 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
specialiseringen. Detta gäller i synnerhet obligatoriska moment. Schema och kursprogram ska
finnas tillgängliga för studenterna senast fyra veckor före varje läsperiods början.

SOUP

Senast ändrad av Fullmäktige ??????

9 (26)

3.9 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.

3.10 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
Högre utbildning ska vara till för alla, oavsett social bakgrund. Högskolan och
samhället måste säkerställa att alla har möjlighet att studera på högskola. Rekrytering
till högskolan ska göras brett och antagning till högskolan får inte missgynna någon
samhällsgrupp, utan urvalet ska baseras på de sökandes möjlighet att lyckas med
studierna.

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 Behörighet
En högskola som är till för alla måste erbjuda utbildningar anpassade för en större målgrupp än
den som traditionellt genomgår högre utbildning. 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 26 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 det bästa sättet 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
Utvärdering i sig fyller inget syfte såvida den inte ligger 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.
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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 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 utav 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.
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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 en rimlig tidsperiod. 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. 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. För ett
lyckat examensarbete krävs det att högskolan lär ut adekvata kunskaper om metodik och
akademiskt skrivande. 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.
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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 synsätt och gör dem
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. 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. 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 fodras regelbunden vidareutbildning på området.

11.2 Tillgodoräknande
Det ska finnas tydliga regler för vilka kurser studenten får tillgodoräkna sig, såväl vid återkomst
från utlandsstudier som för studenter som byter högskola. Reglerna måste vara väl tillgängliga på
ett tidigt stadium, för att förhindra missförstånd och studieförseningar på grund av att ogiltiga
kurser har valts. 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.

11.3 Utbytesavtal
Högskolan ska enbart teckna utbytesavtal med universitet som erbjuder utbildning av hög
kvalité. Utbytesavtal 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 studenter. 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.

11.4 Praktik och examensarbete utomlands
Även praktik och examensarbete ska kunna förläggas utomlands. Samtidigt får detta inte ske på
bekostnad utav utbildningens och arbetets kvalité. Högskolan bör 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 utav 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 skoltid och alltså även under tid då självstudier bedrivs utanför lärarledd tid.

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.

12.3 Utrustning i undervisningen
LTH får inte uppvisa brister som hotar studenternas eller lärarnas säkerhet. All teknisk
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
särskilja 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.

SOUP

Senast ändrad av Fullmäktige ??????

25 (26)

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.
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Proposition angående styrdokument

Kårhuset Lund, 25 augusti 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Under sommaren har en större styrdokumentsuppdatering gjorts där eftersatt ändringsarbete
från många år tillbaka har genomförts där beslut från följande fullmäktigemöten och
styrelsemöten har lagts in i de officiella styrdokumenten:
- Fullmäktige 2015
- Fullmäktige 2014
- Fullmäktige 2013
- Fullmäktige 2012
- Fullmäktige 2011
-

Styrelsen 14/15
Styrelsen 13/14
Styrelsen 12/13
Styrelsen 11/12

Eftersom vi inte kan var helt säkra på att vi inte har missat något från tidigare år än 2011,
och inte vill hamna i situationen då någon gräver upp ett gammalt beslut som stör vår
verksamhet, föreslår jag att vi stadfäster samtliga styrdokument (stadga, reglemente, policys,
riktlinjer, åsiktsdokument samt övriga styrdokument) enligt upplagan på hemsidan á 201507-22.

Jag yrkar därför på
att

stadfästa samtliga styrdokument som ligger på www.tlth.se/16-Styrdokument á
2015-07-15

I tjänsten,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016

Proposition angående styrdokument
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Proposition angående Arvodering av Kårhusservice

Kårhuset Lund, 25 augusti 2015
Björn Sanders, Kårordförande

För att underlätta vid arvodering av Kårhusservice samt få reglementet att bättre återspegla
verksamheten föreslår vi att under stycket ”7.4 Husutskottet” lägga till ”7.4.7 Kårhusservice”
enligt nedan.
Det är även viktigt att skriva in detta i reglementet för att få ett officiellt valförfarande och
följa gällande arbetsrätt vid arvodering.

Jag yrkar därför på
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.”

I tjänsten, dag som ovan,

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016

MARCUS PETERSON,
Pedell 22.0

Proposition angående Arvodering av Kårhusservice
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Lokaler

Utbildning

Fritid

Innehåll
Kommunikation

Organisation

Näringsliv

Mål 1 - "Strategisk plan för 2016-2021"
•Att utforma dokumentet ”Strategisk plan för 2016-2021” på ett sådant vis att samtliga
sektionsstyrelsen, utskott på kåren centralt samt presidialer känner sig delaktiga i
processen, samt att detta dokument klubbas av Fullmäktige innan sommaren 2016.

Mål 2 - Implementering
• Att utforma en struktur för implementering och uppföljning mot den strategiska
planen.

September 2015: Diskussion i presidie och styrelse
Nulägesanalys

Oktotber 2015: Sammanställning av nulägesanalys
Frågor till Open Space

Oktober 2015: Open Space med sektionerna
Underlag för diskussion
November-December 2015: Diskussion i utskott alternativt arbetsgrupper
Utkast på delar

Januari 2016: Diskussion i presidie
Version 0.5

Februari 2016: Diskussion i styrelse
Version 1.0

Mars-April 2016: Remisser
Slutgiltig version

Maj 2016: FM-Beslut

Motion angående Riktlinjer för arvodering

Kårhuset Lund, 25 augusti 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Eftersom vi inte avlönar vår Kårhusservice eller Superintendenter bör det inte stå ”timlön” i
Riktlinjerna för arvodering. Dessutom finns det ingen anledning till att ha med ”faktiskt
arvode” då detta ändras varje år i och med att prisbasbeloppet ändras.

Vi yrkar därför på
att

i Riktlinjer för arvodering ändra samtliga ”*lön*” till ”*arvodering*” samt
stryka kolumnen ”Faktisk lön (2012)”.

I tjänsten, dag som ovan,

I tjänsten, dag som ovan,

BJÖRN SANDERS,
Kårordförande 2015/2016

MARCUS PETERSON,
Pedell 22.0

Motion angående Riktlinjer för arvodering
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Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Jacob Adamowicz

Redovisas
S1 15/16

S3 13/14

Funktionärsregister

Linus Hammarlund

S1 15/16

S6 14/15

Arbetsbeskrivningar

Jacob Adamowicz

S1 15/16

S6 14/15

Valprocess

Björn Sanders

S1 15/16

S18 14/15

VT-nollningen

Matilda Hjälle

1 september 15/16

S19 14/15

Konkretiserad plan och
budget för utbildningsevent

Alexander Pieta
Theofanous

S1 15/16

S19 14/15

Utvärdering av
utbildningsevent

Alexander Pieta
Theofanous

November 15/16

S19 14/15

Stadga- och
reglementesändringar till följd
av förslaget
Utbildningsutskottets
struktur
Hitta pengar till förslaget
Utbildningsutskottets
struktur
Utvärdering av
nollningsutskottet

Micaela Bortas

1 oktober 15/16

Jacob Adamowicz

S1 15/16

Matilda Hjälle

Läsvecka 6, läsperiod
1 15/16

Hemsidan

Daniel Lundell

S1 15/16

S19 14/15

S19 14/15
S19 14/15

