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Rapporter och Meddelanden
Kårstyrelsen
Sedan senaste FUM-mötet har Kårstyrelsen haft fyllnadsval där Ordförande för Mattehjälpen och
Mottagningsansvarig Linköping valts in. Utvärderingsarbete av terminen pågår, och Kårstyrelsen har också
gått igenom de äskningar som inkommit denna termin. En avstämning med generalen för München Hoben
har också hållts.

Presidiet
KO (Kårordförande)
Den senaste månaden har KO varit på bolagsstämma med BokAB, där man bytt styrelseordförande, och
haft valmöte med resten av Kårstyrelsen för att fyllnadsvälja Ordförande för Mattehjälpen och
Mottagningsansvarig Linköping. Tillsammans med vKO har hon också arrangerat en inspirationsdag med
sektionsstyrelserna/kanslierna, vilket har gått väldigt bra och fått positiv feedback. KO har även hållt ett
tal på LiUs examenshögtid och varit på en kurs i arbetsrätt tillsammans med vKO. Denna var mycket
givande och har gett presidiet verktyg även för arbetsledningen av kårledningen, där de bland annat har
bokat in en del workshops och möten med Avonova för att arbeta med heltidarnas arbetsmiljö. Till detta
hör också diskussioner om mental hälsa och hur man kan arbeta med att främja den på ett hållbart sätt.
Till slut har KO skrivit klart texten till LiUs årsredovisning och planerat för KORK, Kårordförandes organ
inom Reftec.
KO har också varit på Studentledningsråd med universitetet, där kårerna bland annat lyfte frågan kring
vad en högskolepoäng är värd och den studeranderepresentantproblematik som upplevs framför allt på
de andra fakulteterna.
Innan terminens slut ska KO sitta med på flertalet viktiga möten, bland annat universitetsstyrelsemöte och
fakultetsstyrelsemöte. En annan viktig uppgift är överlämningen då nya kårledningsmedlemmar startar
sina uppdrag, där KO håller i flera pass. Till sist ska KO även ha arbetsmöte med KSÄF och med Carl
Malmsten.

vKO (Vice Kårordförande)
Även KO har varit på valmöte med Kårstyrelsen, och även arbetat med KSÄF, där en konsult tagits in
för att skriva nya ägardirektiv. I övrigt har vKO arbetat en hel del med arbetsledning i heltidarnas arbete,
haft kassörsråd på båda campus, fortsatt arbeta med en lösning för att läsa QR-koder och således också
medlemskap och har varit på VORK (vKOs grupp inom Reftec). Där diskuterades bland annat
ekonomiuppföljning, och vKO upplever att han har en hel del tankar med sig hem kring hur hans arbete
kan effektiviseras på lång sikt.
Även vKO upplevde att både kursen i arbetsrätt och inspirationsdagen med sektionerna har varit bland
det mest givande senaste månaden, och lyfter även teambuilding med heltidarna som något viktigt.
Framöver kommer vKO att påbörja arbetet med budgeten för nästa verksamhetsår, och kommer i och
med detta att ha budgetsamtal med alla som berörs en gång till. Han arbetar även med en kartläggning av
hur kårerna och KSÄF kommunikation bör fungera, och skall även påbörja ett halvårsbokslut.
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Utbildningskontoret (UAu och UAs)
UAu (Utbildningsansvarig med Universitetsgruppansvar)
UAu har sedan senaste RoM haft möten med internationella rådet samt utbildningsrådet och arbetet med
dessa grupper går bra. I internationella rådet har utökat samarbete diskuterats, hur kåren, sektionerna, ISA
och ESN kan hjälpa varandra mera. UAu har fortsatt arbeta med att representera teknologerna mot
universitetet. Det har bland annat varit en workshop om att starta ett europeiskt universitet, där många
universitet (inklusive LiU) från hela Europa är inblandande. UAu har även arbetat i LiTHs Pedagogiska
UtvecklingsGrupp (PUG) och beslutat om vilka lärare som ska få medel att driva pedagogisk utveckling.
Andra möten som UAu deltagit på är LiTH-styrelsen, RUBIK, studentledningsrådet, UKÄ-konferens,
anställningsnämnden, LUST-DK (doktoranddelen av LUST) samt internat med IL-nämnden i Tranås där
programmen Kommunikation, Transport och Samhälle (KTS) samt Industriell Ekonomi (I) diskuterades.
Det har även varit val av den nya kårledningen 2019 och en ny UAu har valts. Överlämningen har därmed
påbörjats och hittills har det gått bra. Tillsammans med LUST-U har UAu anordnat en kårgemensam kväll
med alla studienämndsordföranden från respektive kår. Snart börjar även påverkansdagarna som är den
12:e och 13:e december och UAu arbetar nu med den sista planeringen till detta. Sektionerna har även
inkommit med kursutvärderingarna för HT1
Framöver kommer UAu att arbeta med att överlämna till sin efterträdare. Det är även sista mötet innan
jul med utbildningsrådet med snOrdfarna. Den 12-13:e december går påverkansdagarna äger rum och det
slutgiltiga arbetet med detta arbeta UAu just nu med. Slutligen är det även ett sista sammanträde med
anställningsnämnden innan UAu lämnar över. På detta sammanträde ska en ny professor på Carl Malmsten
väljas.

Mattehjälpen
Ordförande för Mattehjälpen har sedan sist fått en efterträdare och överlämningen till henne är nu i full
gång. Sedan så fortsätter arbetet med mattestugorna och planering av crash courses med utskottet. I
allmänhet går arbetet med Mattehjälpen utmärkt.

UAs (Utbildningsansvarig med Studeranderepresentantansvar)
UAs har under den senaste tiden arbetat med att representera studenterna i möten vid universitetet, bland
annat i nämndmöten för DM- , EF- och KB-nämnden. På nämndmötena har mycket tid ägnats åt att
diskutera de handlingsplaner som utvecklats från varje programs respektive kvalitetsrapport. Ett annat
ämne som diskuterats i framför allt EF-nämnden är programmering i utbildningarna, detta kom efter ett
inspel från Sectras VD som ser ett behov av mer programmering.
LiU-IT har bjudit in studenter att testa nya studentportalen och där har UAs deltagit. UAs kan rapportera
att det såg i allmänhet bra och snyggt ut, dock är det vissa funktioner som inte finns, t.ex. ”sök student”
finns i nuläget inte på nya studentportalen. UAs är också studeranderepresentant i styrgruppen för digital
examination. Där arbetar LiU i skrivande stund med en upphandling för ett system om digital examination.
Digitala tentor (utöver programmeringstentor och liknande) kan därmed snart bli en verklighet på LiU.
Båda UA har även haft träff med RUBIK (utbildningsdelen av Reftec) och där diskuterat doktorander,
master och internationella studenter samt studenträttigheter. Slutligen har båda UA anordnat en
kårgemensamkväll för alla snOrdfar på dem olika kårerna på KK och utvärderarsamkväm för alla studenter
som arbetar med studiebevakning på TekFak. Dessa har varit uppskattade vilket är särskilt roligt.
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Framöver kommer UAs att åka på en konferens med UKÄ (UniversitetsKanslerÄmbetet) angående
studentinflytande och utbildningskvalitet, fortsätta arbetet med att planera Gyllene Moroten och vara UAu
behjälplig med påverkansdagarna. Slutligen kommer det kontinuerliga arbetet att fortsätta genom att
representera teknologerna mot universitetet i diverse möten.

Gemenskapskontoret (SOF-general, SAm, SAc och MF)
SOF-general
Sedan förra RoM har SOF genomfört Putte-P vilket är en kickoff för de nya puttarna som nyligen valts in
till organisationen. Vidare har generalen bl.a. haft personliga möten med alla i kommittén, haft SAMOskifte (styrgruppen för SOF) och jobbat vidare med projektplanen. Generalen är förövrigt nöjd över att
kommittén som grupp funkar väldigt bra men mindre nöjd över att det ibland kan vara svårt att få tag i
personer
på
kommunen
som
ska
kontaktas
i
olika
frågor.
Längre ned i organisationen har puttarna kommit igång med sitt arbete och alla utskott har haft sitt första
möte. Det finns bl.a. ett utkast på ovvermärke, PR-kläder ska beställas och utkast på området är i princip
klart.
Framöver kommer generalen ha ett möte med sin organisation med fokus på riskanalys samt ett
informativt möte för att gå igenom budget och diskutera värderingar och gruppkontrakt. Efter det kommer
ett halvtidsmöte hållas med kommittén för att gå igenom vad alla gjort hittills.
Generalen kommer dessutom vara med lite i överlämningen med den nya delen av kårledningen, samt åka
iväg på STARK-möte (utskott i REFTEC) i Umeå.

SAm (Studiesocialt Ansvarig med Mottagningsansvar)
SAm har sedan förra RoM varit fortsatt delaktig i planeringen för höstens överlämning och haft personlig
överlämning
med
tillträdande
SAm.
Vidare har SAm diskuterat hur arbetet med basårsmottagningen ska fortsätta i framtiden. Diskussionen
förs bl.a. med sittande basårsgeneral. Inget är bestämt ännu men tankar och förslag kommer lämnas över
till nästa SAm. Dessutom skrivs ett testamente angående internationell- och mastermottagningarna.
Under november har SAm varit på SLANDT-träff (forum för diskussioner om alkohol, narkotika, doping
och tobak där bl.a. kommunen, länsstyrelsen och polisen sitter med). De diskuterade hur brottsstatistiken
ser ut rörande festlivet i och kring kårhusen. Polisen menar på att det som vanligt är väldigt lugnt och att
det är mindre problem kring officiella studentarrangemang än vad det är på andra ställen i Linköping.
Arbetet med revidering av mottagningspolicyn har fortsatt och den version som klubbats av LinTeks FUM
kommer komma upp hos Consensus innan mötet som dessa handlingar hör till, samt hos STUFF dagen
efter LinTeks nästa FUM. På dessa två möten kommer SAm sitta med och föra LinTeks talan rörande de
justeringar
som
LinTek
föreslagit.
Rörande Utediscot kommer ett slutgiltigt möte hållas med alla generaler och chefer under mottagningen
för att fastslå vissa förändringar som diskuterats under hösten, rörande Utediscots placeringen relativt
mottagningen.
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Den sista perioden innan skiftet kommer SAm bl.a. jobba med personlig överlämning, se över
kårledningens disponibla medel, delta i diverse möten (bl.a. FF, REFTEC, FUM).

MH (München Hoben-general)
Den nya Hobengeneralen har börjat rekryteringen av nästa års kommitté och jobbar tillsammans med MF
för att få så bra marknadsföringsperiod som möjligt.

MA-x (Mottagningsansvariga Linköping och Norrköping)
Just nu är den enda verksamhet som sker överlämning till de tillträdande MA.

SAc (Studiesocialt Ansvarig med centralt arbetsmiljöombudsfokus)
Sedan förra RoM har SAc bl.a. varit på en lika villkorskonferens i Växjö, jobbat med ett kontrakt som
skrivits med föreningen Psykologisation (som ska ställa upp som föreläsare på en del event under våren),
AMO-rådet som dragit igång planeringen för AMO-veckan samt jobbat med SATAN (utskott med SA
från alla tre kårer).
Vidare har SAc fortsatt driva frågan om obligatoriska gruppkontrakt för grupper i kurser som projekt.
AMO har fått i uppdrag att ta upp det på möten med universitetet som de deltar i. SAc håller dessutom
på med en enkät om sexuella trakasserier vars syfte är att följa upp på studentundersökningen där det
framkom att detta sker, och nu vill man veta hur och var det sker. Mycket tid har också lagts på olika
studentfall.
I EVENT-U har de genomfört några event; Kåraktivas och en beachvolleybollkväll. SAc är nöjd över att
speciellt kåraktivas gick väldigt bra.
I LIKA har de haft en kickoff och börjat spåna på idéer till olika workshops de ska hålla under våren. De
har även börjat jobba med Regnbågs-P tillsammans med Gen!us.

MF (Marknadsföringsansvarig)
Hela kårledningen har varit på kul teambuilding i Åbo, med trevlig kryssning fram och tillbaka samt roliga
äventyr med läskig minigolf och poängjakt i staden.
MF har också varit ledig, och även där besökt Finland. Fokus har annars varit på Personlig Överlämning
till efterträdaren, där många möten är bokade fram till jul.
Tillsammans med vKO och SAm har MF haft möte kring marknadsföring, och pratar om workshops som
hafts med temat. Event i vår diskuterades, samt att lägga disp i budget på marknadsföring.
MF arbetar även med att ta fram en enkät, som ska undersöka hur kåren uppfattas, och hur den ses på. I
och med Hobenkommiténs rekrytering har MF även hjälpt till med marknadsföring där.
Vidare arbetar MF mest med överlämning, för att säkerställa att kunskap och planer ej går förlorade.

Chefsredaktör Lithanian
Samarbetet med Chefredaktören går bra, med givande möten. LiThanian har haft uppstartsmöte inför
januarinumret, medan nästa nummer är klart och kommer i december.
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Framtidskontoret (PL och NA)
PL (Projektledare LARM)
Hela kårledningen har varit på kul teambuilding i Åbo, med trevlig kryssning fram och tillbaka samt roliga
äventyr med läskig minigolf och poängjakt i staden.
PL ser fram emot påbörjad värdrekrytering - årets ryggsäckar är i annan färg och trevliga att ha. PL tycker
att det är spännande att komma igång med hela projektgruppen, och uppskattar att det är många personer
med.
PL har besökt andra arbetsmarknadsmässor via REFTECs ARG-samarbete. Det har varit tidskrävande,
men intressant. Märks också att LARM står sig starkt! LiThanian har även genomfört en intervju med PL,
något som uppskattas.
Ett nytt koncept har lanserats av PL, LARM-häng, där projektlandskapet bokas för att LARMs
projektgrupp ska kunna jobba tillsammans en gång i veckan. Detta hoppas skapa bra sammanghållning.
Projektgruppen i stort jobbar med att få ut information till företag, och lägger mycket tid på fokusområdet
värdarna. En värdfilm har spelats in, och ska visas för dem.
Kommande tid ska PL med sin projektgrupp se till att alla avtal som behöver signeras innan julledigheten
blir signerade och klara.

NA (Näringslivsansvarig)
Hela kårledningen har varit på kul teambuilding i Åbo, med trevlig kryssning fram och tillbaka samt roliga
äventyr med läskig minigolf och poängjakt i staden.
NA har jobbat mycket med att göra om i Klimatveckan och marknadsföringen inför den. Klimatveckan
kommer nu att innehålla mer LinTek och klimatet, och avslutas med två företag som pratar om hur de
arbetar med det.
Tillsammans med sitt utskott har NA varit på ARKAD och ARMADA, för att se företagsmässorna och
företagen. Många trevliga samtal!
NA jobbar även med företag till temavecka 2, vilket kommer fortsätta fram mot jul. Nytt
marknadsföringsmaterial har även inhandlats till Klimatveckan.
Framåt kommer fokus vara på att sammanställa testamente, samt arbeta om marknadsföringsmaterial och
lösa fakturor. Såklart även företag till kommande temaveckor!

Ekonomi
Bokslutet är snart färdigställt, tyvärr senare än planerat. Konsultfirman jobbar på och får hjälp av vår
administratör.
Det dagliga arbetet går som förväntat - saker betalas när de ska. Ser man till det likvida på banken ser det
bättre ut än förra året vid tidpunkten; det beror på att man i våras valde att göra en insättning från depån
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för att trygga likviden. Förhoppningsvis kommer det underlätta i tiden innan LARM där det är som
snävast.

Bolag
Inget att rapportera.
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Beslutsuppföljning
Beslut

Beslutat

Genomfört

Kommentar

Ta fram förslag på
kårstuga

2014-03-11

Pågående

Kårstyrelsen har fått mandat
att köpa kårstuga. Beslutat på
FuM-möte [nr 1, 18/19].

Redaktionella ändringar i
styrdokument

2013-03-07

Pågående

Redovisas kontinuerligt nedan.

Redaktionella ändringar i styrdokument
Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.
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2018-12-05 kl.07.00 är antalet medlemmar 1211, av dessa har: 790 medlemskap för 1-2 terminer, 346 medlemskap för 3 år, 70 medlemskap för 5 år,
5 är stödmedlemmar.
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar, 2015-10-05 var antalet medlemmar 3061, 2016-09-29 var antalet medlemmar 2957 och 2017-10-05 var
antalet medlemmar 2263.
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Stöd

2018-12-05 kl.07.00 är antalet medlemmar 1211, av dessa har: 790 medlemskap för 1-2 terminer, 346 medlemskap för 3 år, 70 medlemskap för 5 år,
5 är stödmedlemmar.
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar, 2015-10-05 var antalet medlemmar 3061, 2016-09-29 var antalet medlemmar 2957 och 2017-10-05 var
antalet medlemmar 2263.

Verksamhetsberättelse 2017/2018
Linköpings teknologers studentkår
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Inledning
Linköpings teknologers studentkår, LinTek, har under året arbetat för att teknologerna vid
Linköpings universitet ska ha den bästa utbildningen, en rolig studietid och ett bra jobb efter
examen. Vi har balanserat professionalism och studentnära arbete för att med glädje kunna
vara i teknologernas tjänst.
Året har präglats av många stora beslut och projekt, som förhoppningsvis kommer göra att
vi lämnar över en organisation som är bättre än den organisation som vi kom in i. Några
saker som har präglat detta år är exempelvis arbetet inför den nya dataksyddsförordningen,
GDPR, byte av medlemssystem, införandet av flerårigt medlemskap och återinförandet av
kanslisttjänsten.
Vi vill tacka de över 1000 personerna som på ett eller annat sätt bidragit till en bättre studietid för teknologerna vid Linköpings universitet.

Linnea Michel
Kårordförande
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Kårstyrelsens underskrifter
Kårstyrelsen vill härmed överlämna verksamhetsberättelse för LinTek 2017/2018
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LinTek
Under stycket LinTek återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks styrning, ekonomi och övergripande organisation.

Kårstyrelsen
Kårstyrelsen har i år bestått av två stycken heltidsarvoderade ledamöter, med andra operativa
uppdrag i LinTek, samt fem ideellt engagerade
ledamöter vilkas engagemang har varit vid sidan
av studierna. Det är fjärde året i rad som kårstyrelsen är separerad från kårledningen och organisationen har anpassat sig väl till förändringen.
Kårstyrelsens arbete har planerats av kårstyrelsens ordförande och en arbetsplan för kårstyrelsen uppfördes i början av året. Arbetet var baserat på att kårstyrelsen, ungefär en gång i veckan,
träffades under inofficiella former för att diskutera frågor och arbetsdokument som behövde
förankras i kårstyrelsen. Detta resulterade i att
det arbetet som kårstyrelsen genomförde var väl
genomtänkt och att alla kände sig delaktiga i de
beslut som fattades. Ungefär en gång i månaden
hade kårstyrelsen officiella möten där bland
annat teknologsektionernas ordföranden var
inbjudna. På dessa möten protokollfördes beslut
samt rapporter från de diskussioner som förts
vilket lades till handlingarna.

Viktiga kårstyrelsebeslut
Kårstyrelsen har under året, förutom beslut för
att hålla den dagliga verksamheten igång, arbetat
med propositioner att lägga fram till Fullmäktige, samt upprättat en riktlinje för äskning av
strategiska föreningssatsningar.

Denna riktlinje har under året används av kårstyrelsen för att bedöma vilka äskningar som ska
beviljas. Kårstyrelsen har under året också beslutat om revidering av en del styrdokument, bland
annat reglemente, direktiv för utskott, direktiv
för arrangemang, policy för användning av LinTeks bil, policy för användning av nycklar till
LinTeks lokaler och policy för användning av
inventarier.

LinTeks interna
stipendie

engagemangs-

I slutet av verksamhetsåret beslutade kårstyrelsen att dela ut LinTeks interna engagemangsstipendier till: Jonathan Ågren, Mona Mrad, Elin
Strandberg, Lisa Ehn, Ellen Forsberg och Frida
Svensson för deras insatser för LinTek.

Kårfullmäktige
Kårfullmäktige har under verksamhetsåret sammanträtt nio gånger. Kårfullmäktiges roll har
varit att sätta upp LinTeks långsiktiga mål och ta
ställning i principfrågor. Kårfullmäktige har även
bistått kårstyrelsen med åsikter i olika frågor
under diskussionstillfällen mellan mötena.

Viktiga Kårfullmäktigebeslut
Kårfullmäktige har under året, förutom beslut
för att hålla den årliga verksamheten igång, tagit
ett antal strategiskt och långsiktigt viktiga beslut.
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I början av året beslutade Kårfullmäktige att ge
Kårstyrelsen mandat att ta beslut i inköp av en
Kårstuga. Detta grundade sig i att det tidigare
har varit svårt för LinTek att vara med i budgivningar, då det tar för lång tid att kalla till ett
Kårfullmäktigemöte inför budgivningar. Man
resonerade att Kårstyrelsen bör komma fram till
samma beslut som Kårfullmäktige eftersom
beslutet grundar sig i huruvida objektet uppfyller
kravprofilen som fastställs av Kårfullmäktige.
Dessutom kom vi överens om att ledamöterna i
Kårfullmäktige skulle kallas om ett beslut om
Kårstuga fanns med i dagordningen, så att det
fortfarande skulle finnas en möjlighet att väga in
i beslutet. Tyvärr har det inte kommit upp relevanta objekt på marknaden efter att Kårstyrelsen
fick mandatet, men förhoppningsvis kommer
nästa års Kårstyrelse också beviljas mandat så att
en Kårstuga kan bli verklighet inom snar framtid.
Kårfullmäktige 15/16 uppdrog Kårstyrelsen
16/17 att utreda vad organisationen efterfrågar
inom IT, samt undersöka möjliga leverantörer
till ett sådant system. Kårfullmäktige 16/17
uppdrog Kårstyrelsen 17/18 att fortsätta arbetet
med detta. Detta år lade Kårstyrelsen fram en
proposition om heltäckande IT-lösning, där
Kårfullmäktige beviljade Kårstyrelsen mandat
att ingå avtal med systemleverantör och driva
projektet i mål med en maximal budget uppgående till fyrahundrafemtio tusen (450 000) kronor. Under året har Kårstyrelsen arbetat med
beställningen av denna IT-lösning och hemsidan
ska lanseras till hösten 2018.
I början av 2018 lade Kårstyrelsen fram en proposition om återinförande av kanslisttjänst. Mellan 1978 och 2010 fanns det en kamrer som
arbetade med ekonomi och administrativa uppgifter, som dock avskaffades 2010 i och med
kårobligatoriets avskaffande. Under senare år
har LinTek uppdragit en konsult att bistå med
den ekonomiska hanteringen. Kårstyrelsen ville
ersätta denna konsulttjänst med en fast anställning som utöver den ekonomiska hanteringen
ska vara behjälplig med flertalet administrativa
uppgifter som i dagsläget ligger på olika perso-

ner i kårledningen. Detta för att skapa en mer
hållbar arbetsbelastning och även ge möjlighet
till en större prioritering på kårens kärnverksamhet. Kårfullmäktige biföll Kårstyrelsens
yrkanden att uppdra Kårstyrelsen att anställa en
person som skall jobba mellan 45-60% och att
ge Presidiet mandat att utöva arbetsgivaransvar.
På samma möte lade Kårstyrelsen fram en proposition om renovering och restaurering av
Mjärdevi Västergård, även kallad Campusstugan.
Campusstugan har använts frekvent och är därför sliten och i behov av en uppfräschning.
Dessutom uppkom en vattenskada på grund av
skadegörelse, vilket gjorde att badrummen behövde restaureras. Kårfullmäktige beviljade en
renoveringskostnad uppgående till maximalt
fyrahundra tusen (400 000) kronor, samt en
restaureringskostnad för badrum uppgående till
maximalt tvåhundra tusen (200 000) kronor. Vid
början av detta arbete upptäcktes det att stora
delar av huset ruttnat. LinTek avslutade därför
hyresavtalet av Campusstugan.
Vid det årliga beslutet av fastställande av medlemsavgift lade Kårstyrelsen fram ett förslag
som innebar införandet av flerårigt medlemskap.
Detta var ett delresultat av arbetet som Kårstyrelsen gjorde inom ramen för verksamhetsplanspunkten ”Medlemsrekrytering”, som syftade åt att försöka hitta lösningar till det under
längre tid minskande medlemsantalet. Propositionen var att ta bort rabatten för nyantagna
studenter och istället möjliggöra för både treårigt
och femårigt medlemskap till rabatterat pris.
Kårfullmäktige beviljade detta och beslutade att
terminsavgiften och årsavgiften skulle förbli
densamma.

Val till Kårfullmäktige
Valet av kårfullmäktigeledamöter för verksamhetsåret 2017/2018 hölls mellan den 16-20 april
under ledning av valnämnden med stöd av
kårledningen och sittande Kårfullmäktige. Totalt
inkom 28 kandideringar och 615 medlemmar
valde att utnyttja sin rösträtt.
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Kårstugeprojektet

Råd

I början av verksamhetsåret fanns det en del
intressanta objekt, men då fanns det inte möjlighet att ta beslut om köp då Kårfullmäktige inte
är beslutsför utanför terminstider. På första
Kårfullmäktigemötet gavs Kårstyrelsen mandat
att fatta beslut, men efter det dök det inte upp
lämpliga objekt.

De möten som funnits mellan teknologsektionerna och LinTek har främst skett i råd. Dessa
råd har haft som syfte att vara ett gemensamt
forum för specifika intresseområden. Råden har
fungerat som en plattform för områdesspecifika
diskussioner men också fungerat som grund för
gemensam projekt som drivits under året.

Ekonomi

Råden har sammanträtt med olika frekvens och
vissa har delats upp campusvis för att underlätta
logistiken. De råd som funnits har under året
har varit:

LinTeks ekonomi har under året varit relativt
stabil, detta gäller både de likvida medlen och
det placerade kapitalet. Under året har två av
LinTeks strukturerade produkter fallit ut. Dessa
har inte blivit återplacerade i fonder eller dylikt.
Man ser fortfarande att medlemsantalet i kåren
sjunker och därför har man inte fått in alla de
medlemsavgifter man räknat med. En annan
förändring gällde kåruppdraget som temporärt
för kalenderåret 2019 höjdes från 340 till 360
kronor/HST (heltidsstudent).
Presidiet har även undersökt möjligheten till att
banken mer aktivt ska förvalta LinTeks placerade kapital. Detta är anledningen till att de förfallna strukturerade produkterna inte omplacerats.
Under året har man gjort flera större satsningar
utanför budget, dessa involverar den nya hemsidan, det nya medlemssystemet, anställandet av
en kanslist och därmed renovering av Arkivrummet, samt satsningen på att renovera Campusstugan. Renovering av Campusstugan blev
dock inte genomförd eftersom det kom fram att
huset var ruttet och hyreskontraktet avslutades
med omedelbar verkan.
Alla i kårledningen har varit ansvariga för olika
kostnadsställen i budgeten och hela budgeten
har kontinuerligt följts upp för att hitta större
avvikelser.

Teknologsektionerna
LinTek har under året arbetat mycket nära teknologsektionerna bland annat genom, av LinTek
anordnade, utbildningar och gemensamma möten där aktuella frågor diskuterats.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordföranderådet
Utbildningsrådet
Kassörsrådet
Arbetsmiljörådet
Näringslivsrådet
Alumnirådet
Informationsrådet
Rådet för mottagningsfrågor
Festerirådet

Utöver detta har LinTek träffat de som ansvarar
för olika arbetsmarknadsmässor för att finnas
som stöd för dem och ge dem ett forum att
träffas.

Rekrytering
LinTek hade vid verksamhetsårets slut 2459
medlemmar. Detta kan jämföras med 2017 då
LinTek hade 3203 medlemmar, 2016 med 3348
medlemmar, samt 2015 med 3977 medlemmar.

GDPR
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR,
trädde i kraft den 25e maj. LinTek har under
året arbetat med att få en förståelse för lagändringen, kartlägga vilka personuppgifter som
behandlas i organisationen, rensa bland dokument, mejl och dylikt, sätta upp praxis för behandling av personuppgifter i verksamheten och
ett nytt styrdokument: ”Rutin för behandling av
personuppgifter”. Arbetet har varit omfattande
och LinTek har även gett stöd till sektionerna i
deras GDPR-arbete. GDPR-arbete kommer i
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framtiden vara en del av den löpande verksamheten och under kommande år kommer man
behöva arbeta med att implementera rutinerna
som detta arbete ska vila på.

Medlemssystem
Under våren bestämde sig kårerna för att köpa
in ett nytt medlemssystem. Detta hade flera olika
anledningar, men en av anledningar var den nya
dataskyddsförordningen GDPR. I och med den
nya lagen ställdes det krav på medlemssystemet
som det gamla systemet, STURE, inte kunde
leva upp till. Det nya systemet kommer exempelvis logga alla händelser som sker i systemet
för att kunna upptäcka dataintrång och det finns
funktioner för att anonymisera och radera studenter ur systemet, vilket inte var möjligt i
STURE.
Kårerna upplevde även att det gamla systemet
inte ingav en känsla av stabilitet och professionalism. Det har även upplevts besvärligt att bli
medlem i systemet, vilket kan ha bidragit till att
fler och fler har valt att inte förnya sitt medlemskap.
Man hade också en känsla av att det fanns vissa
svårigheter i att utveckla det gamla systemet i
den riktning man ville, då många parter var involverade i systemet: LiU-IT för drift och förvaltning, Kårservice för administration, kårerna
som ägare och sektionerna som användare.
Även fast det har funnits kompetens på LiU-IT
som kårerna ska kunna använda sig av för ut-

veckling har detta varit svårt, då LiU-IT har
många löpande projekt med högre prioritering
(LADOK 3, ny Studentportal osv.). En förändring man ville göra i systemet, förutom anpassning till den nya dataskyddsförordningen, var ett
stöd för flerårigt medlemskap, enligt en proposition som Kårfullmäktige beslutade om.
Det nya medlemssystemet, Agera Medlem,
kommer att implementeras under sommaren
och vara igång till höstterminen 2018 och ägas
separat av varje kår. Systemet kommer logga alla
händelser som sker systemet, ha möjlighet att
radera personer ur systemet och ha stöd för
flerårigt medlemskap. Dessutom kommer man
som medlem själv kunna genomföra ändringar i
sitt medlemskap i medlemsportalen.

Tillsättande av kanslisttjänst
Efter att kårfullmäktige biföll Kårstyrelsens
yrkande att uppdra Kårstyrelsen att anställa en
person, har Presidiet arbetat för att implementera detta. En annons lades upp på Arbetsförmedlingens hemsida och efter många intervjuer
hittade vi en passande kandidat. Denna person
kommer arbeta 50% från och med den 1a september. Arbetsuppgifterna kommer innehålla
både ekonomi och expeditionsverksamhet.
I och med detta behövde LinTek ett ytterligare
kontor som även fungerar som expedition. Därför gjorde Presidiet om rummet som hette ”Arkivrummet” till en attraktiv arbetsplats och välkomnande expedition.
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Utbildning
Under stycket Utbildning återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks arbete kring förbättrandet av
de utbildningar som LinTek representerar.

Utbildningsrådet (UR)
LinTek ska enligt reglementet bedriva utbildningsrådet, som ska samordna LinTeks och
teknologsektionernas arbete med utbildningsbevakning. Rådet ska tillvara teknologers intresse
rörande utbildningsfrågor samt agera referensgrupp åt LinTek i utbildningsfrågor.
Under året har det bland annat diskuterats hur
återkoppling kan och bör ske till gemene student
samt kunskapsutbyten kring hur utvärderingsprocesserna kan utvecklas på sektionerna.

Studeranderepresentanter
Ett av de sätt LinTek bedrivit sin utbildningspåverkan på har varit genom studeranderepresentanter. Studeranderepresentationen är mycket
viktig och bedrivs tack vare LinTeks juridiska
rättighet att tillsätta platser i organ där beslut tas
eller bereds som kan påverka studenter.
LinTeks representanter engageras antingen via
direktsökning till en universitetsgrupp eller genom postsökning inom en sektion. Platser i
grupper som studentsamverkansgrupper, programplanegrupper och programnämnder passar
nämligen väldigt bra för studienämndsordföranden (eller motsvarande) och arbetsmiljöombud
som tillsätts av sektionsstyrelserna. LinTeks
studeranderepresentantsansvarig har sedan sett
till att studeranderepresentanterna skrivit på
avtal om sitt åtagande, fått en utbildning minst
en gång per termin och haft möjlighet att träffa
LinTek och andra studeranderepresentanter
kontinuerligt vid så kallade diskussionsluncher.

Under verksamhetsåret 17/18 har avtalen och
rekryteringsprocessen uppdaterats en aning. En
satsning på doktorandrepresentation planerades
men blev inte av till 100%. Det föreslogs även i
slutet av året att vissa av LinTeks platser ska
flyttas över till det nya kårgemensamma organet
LUST-Representation (LUST-R). Detta eftersom de tre kårerna på LiU har åtminstone en
plats var i vissa grupper och därför kan tillsätta
dem tillsammans och enskilda grupper på eget
håll.
För fullständig lista av tillsatta studeranderepresentanter under året se bilaga.

Didacticum
Didacticum är det centrum som LiU använder
för att arbeta med att utveckla den pedagogiska
förmågan hos lärare vid universitetet samt driva
LiU-övergripande
pedagogiska
frågor.
Didacticums verksamhet består bland annat av
att erbjuda kurser i pedagogik för lärare och
anordna workshops för att öka kunskap och
intresse för pedagogik. LinTek sitter med en
representant i styrelsen för Didacticum. Under
verksamhetsåret har Didacticum arbetat med att
utforma nya kursplaner för de pedagogiska kurserna för lärare. LinTek tillsammans med StuFF
och Consensus deltog även på minglet under
LiU’s pedagogikdagar som Didacticum anordnar.
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Referensgrupp för nytt
kursutvärderingssystem
Referensgruppen arbetar med utformande av
det nya kursvärderingssystemet som ska ersätta
det befintliga KURT. Gruppen består av bland
annat av en prodekan från varje fakultet samt en
studeranderepresentant från varje kår. Arbetet
har under verksamhetsåret cirkulerat kring implementeringen av det nya systemet, hantering
av fritextsvar samt den namntävling som anordnades av StuFF, Consensus och LinTek tillsammans med LiU. Arbetet med ett nytt kursvärderingssystem har pågått under många år och
höstterminen 2018 kommer det nya systemet
totalt ersätta det gamla under namnet Evaliuate.

LiU:s Utbildningsråd
LiU:s utbildningsråd bildades i januari 2015 och
lades ner vid årsskiftet 17/18. Fokus för rådet
har främst legat på kvalitetsarbete för grundutbildning och att diskutera större LiUövergripande utbildningsfrågor. Rådet leds av
prorektor och består av alla prodekaner, kårrepresentanter, Didacticums föreståndare och en
del övriga ledamöter från verksamheten.

Kvalitetssäkringsrådet för
grundutbildning
Kvalitetssäkringsrådet är bildades 2017 och har
som uppgift att diskutera och arbeta med LiU’s
kvalitetssäkringssystem. Rådet består av prorektor Roger Klinth, en prodekan från varje fakultet, Utbildningsråd Ragnhild Löfgren samt en
studeranderepresentant från varje kår.
Rådet har arbetat med att ta fram en gemensam
modell för kvalitetssäkring av utbildning på
grund läggande nivå. Denna tillsammans med
motsvarande på avancerad nivå säger att dekanen på respektive fakultet ansvarar för att samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå
samt forskarnivå kvalitetssäkras i enlighet med
den gemensamma modellen för kvalitetssäkring
under perioden 2017-2022. Denna togs fram
efter att pilotutvärderingar utfördes på samtliga
fakulteter, åsikter samlades in och avslutades
med en workshop. Under workshopen diskute-

rades de problem som lyftes under piloten, t.ex.
nyckeltal, medarbetarna och studenternas inlyftande på kvalitetsarbetet samt jämställdhetsperspektivet. Majoriteten av arbetet med kvalitetssäkring sker på fakultetsnivå medan gemensamma frågor och utmaningar lyfts i detta råd.
Exempel på frågor och utmaningar är nyckeltal
och utvärderingar av annorlunda kurser såsom
Didacticums och uppdragsutbildningar.

Fakultetsstyrelsen
Fakultetsstyrelsen är LiTH:s högst beslutande
organ. Styrelsen leds av fakultetens dekan och
består av prodekaner, två studeranderepresentanter, en doktorandrepresentant, näringslivsrepresentanter samt representanter från verksamheten.
Under första mötet togs Handlingsplanen för
lika villkor och Jämställdhetsintegrering upp för
diskussion, här handlade diskussionen bland
annat om hur man kunde använda sig av en
incitamentbaserad pott med pengar för att
främja jämställdhet på den Tekniska Fakulteten.
Framförallt avsaknaden av kvinnliga professorer
lyftes som ett problem man vill tackla. Könsfördelningen på olika grundutbildningsprogram var
också en stor del av diskussionen, där man både
tog upp olika anledningar till varför vissa program kan ha en skevare könsfördelning, samt
vilka potentiella lösningar det skulle finnas för
detta.
Förordningen om ändring i högskoleförordningen angående ny meriteringsanställning lyftes
också till diskussion. Förändringen innebär ett
skifte från ”Biträdande universitetslektor” till
”Biträdande lektor”. En av förändringarna i
detta skifte handlar om att där det tidigare fanns
en möjlighet till befordran finns det nu en rätt
till befordran om de uppställda kriterierna uppfylls.
En intern tidsplan för kvalitetssäkringsarbetet
för fakulteten utifrån den centrala lyftes som en
beslutspunkt i styrelsen, för att fastställa tidsplanen som ska gälla för den Tekniska Fakulteten. I
framtagandet av tidsplanen hade man en ambit-
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ion att samla likartade utbildningar för att lättare
kunna jämföra dessa. Samtidigt har man strävat
efter att få till en jämn arbetsbelastning på de
olika nämnderna som kommer ansvariga för
utvärderingarna. 2017 är det främst högskoleingenjörsutbildningar som ska utvärderas, sedan
kandidatprogram och 2019 ska utvärdering av
civilingenjörsutbildningarna startas. Forskarutbildningar utvärderas parallellt, i samband med
de utbildningar som är ämnesmässigt närmast.
2020 och 2021 kommer Universitetskanslersämbetet utvärdera det interna kvalitetssäkringssystemet på LiU och tills dess så ska utvärderingarna fungera felfritt.
Under samma möte presenterades Fakultetsanalysen av de redan genomförda utbildningsutvärderingarna, som gjordes i ramen av en pilotomgång. Arbetet med analysen av nyckeltal upplevdes ge mest nya insikter, annars var de största
delarna i utvärderingarna föga förvånande. I
analysen framkom det följande insikter om
framtida förbättringsmöjligheter: en bättre koordinerad process som gör att synkningen mellan olika delar flyter på bättre, ett förtydligande
av studenternas och medarbetarnas inflytande
över kvalitetsarbetet och en LiU-gemensam
webbplats för de aktuella styrdokument, tidsplaner, de inskickade rapporterna och analyserna.
Under det årliga internatet behandlades ett förslag om nytt masterprogram inom kemi och ett
förslag om masterspår inom eHälsa som informationspunkter. Det nya masterprogrammet
i kemi ska ha en molekylcentrerat pedagogik
som ska göra det lättare för studenter att integrera sina kunskaper från olika kemiområden.
Det finns en stor brist av kemikompetenser på
arbetsmarknaden, men det är tyvärr få som söker sig till kemiutbildningarna i dagsläget. Under
det efterföljande styrelsemötet beslutades det att
starta masterprogrammet i kemi och som konsekvens lägga ner masterprogrammet ”Organic
Synthesis and Medicinal Chemistry”.

Programnämnderna
Programnämnderna vid tekniska fakulteten är de
organ som beslutar om enskilda utbildningars
utformningar. De är grupperade efter övergripande områden och de programnämnder som
finns är data- och medieteknik (DM), elektroteknik, fysik och matematik (EF), industriell
ekonomi och logistik (IL), kemi biologi och
bioteknik, (KB) samt maskinteknik och design
(MD). I varje nämnd sitter, förutom en av LinTeks utbildningsansvariga, representanter från
de teknologsektioner som har intresse i nämnden. Programnämnderna har även undergrupper
som behandlar enskilda program, så kallade
programplanegrupper (PPG), samt en verkställande avdelning (VA) som behandlar studentfall
och akuta ärenden. Nämnderna har under verksamhetsåret bland annat arbetat med utbildningsutveckling, kvalitetssäkringssystemet samt
diskuterat digitalisering.

Ledningsgruppen för
grundutbildning
Ledningsgruppen för grundutbildning (LGU) är
ett diskussionsforum där dekan, prodekan,
kanslichef, programnämndsordföranden, utbildningsledare, ordförande för nämnden för skolsamverkan samt LinTeks utbildningsansvariga
deltar. LGU har under året sammanträtt nästan
varje måndag och arbetet har letts av LiTH:s
dekan. Återkommande ämnen under året har
bland annat varit CDIO, internationalisering och
antagningsprocessen till de internationella mastersprogrammen. Utöver detta har den tekniska
fakultetens arbetet med kvalitetssäkring diskuterats mycket, framför allt perspektivet jämställdhet.

Doktorander
Under våren 2014 övertog LinTek ansvaret för
att representera doktoranderna från LiU och i
samma tidsperiod startade doktoranderna en
egen sektion, Linköpings universitets PhD –
network (LiUPhD). Under verksamhetsåret
2017/2018 har samarbetet med doktoranderna
fortsatt i form av möten och stödja deras fortsatta arbete. Frågan om doktorandombud har
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lyfts på en rektorslunch men även påmints om i
andra forum. Prolongation och förtydligande av
regelverken kring detta är något som arbetats
med under verksamhetsåret. Tyvärr går processen långsamt fram i båda dessa fall.

sammanfattningsföreläsningar inför tentor i
vissa mattekurser vilka varit väldigt välbesökta.
Mattehjäpen har även arbetat med interna omstruktureringar samt påbörjat arbetet med att
utvidga verksamheten till Norrköping.

En kartläggning över vilka grupper på universitetet som arbetar med doktorandfrågor på olika
sätt har även gjorts.

LinTalk och påverkansdagarna

Gyllene Moroten
LinTek delade för 28:e året i rad ut sitt pris i
pedagogik, den Gyllene Moroten. Varje sektion
nominerade var sin lärare och en gemensam
kampanj hölls för Gyllene Moroten. Då fler och
fler sektioner har tagit fram egna lärarpris under
åren har Gyllene Moroten blivit det förlängda
steget dit sektionens egna vinnare automatiskt
nominerats. Mottagaren av årets Gyllene Moroten är Marco Kuhlmann (IDA), nominerad av
D-sektionen. Övriga lärare som nominerats för
sin pedagogiska skicklighet och sitt engagemang
var: Tobias Trofast (ITN), Pontus Söderbäck
(IEI), Magnus Berggren (MAI), Marcus Posada
(ITN), Christopher Omberg (IDA), Claes Algström (ITN), Peter Holgersson (ITN), Peter
Frejd (MAI), Axel Hultman (MAI), Kjell Karlsson (ITN) och Mats Andersson (IEI).

Carl Malmsten furniture studies
Under året har samarbetet fortsatt med sektionen på Malmstens. LinTek har fungerat som en
stödjande hjälp till Malmstens-sektionens verksamhet samt besökt Campus Lidingö fyra
gånger. Några frågor som lyfts under besöken är
SL-logga på LiU-korten, studiemiljön på Campus Lidingö samt kursutvärderingar. Dessutom
har LinTek sett till att sektionen återigen kan
erhålla mottagningsbidrag till hösten.

Mattehjälpen
Mattehjälpen är en verksamhet som LinTek
bedriver för att stödja studenter med deras matematikundervisning för att ge dem möjlighet att
höja kvalitén på sin utbildning. Mattehjälpen har
haft räknekvällar ungefär en gång i veckan under
hela verksamhetsåret och dessa har varit mycket
uppskattade. Mattehjälpen har fortsatt anordna

LinTalk var ett endagsevent inspirerad av TEDtalk som anordnades under höstterminen 2017
för att inspirera och informera studenterna om
forskning som sker vid LiU. Dagen var fylld av
föreläsningar från forskare från hela LiU och
gav en god bild av bredden av forskningen som
sker vid LiU. Eventet var välbesökt och uppskattat av studenterna.
Under våren hölls Påverkansdagarna där studenterna skulle besvara frågorna ”Hur kan LinTek
stödja dig för en bättre utbildning?” och ”Hur
kan din utbildning förbättras?”. Utbildningsansvariga stod under två dagar och fick in mer än
100 åsikter.

Universitetsstyrelsen
LinTek har under året haft en representant i
LiU:s högst beslutande organ, universitetsstyrelsen. I universitetsstyrelsen sitter studeranderepresentanter, lärarrepresentanter, framstående
forskare samt personer från näringsliv och omgivande samhället.
I början av verksamhetsåret beslutades det om
en ny kapitalförvaltningsstrategi för universitetets samförvaltade stiftelser. Förslaget ersatte
den tidigare placeringspolicyn och innebär att
hållbarhetskrav för första gången blev en av de
styrande faktorerna för kapitalförvaltningen.
Under septembermötet informerades om hur
LiU arbetar med informationssäkerhet, inklusive
utmaningar och planerade kommande åtgärder.
Det rapporterades att beslut och ramverk kommer genomgå en översyn inom det närmaste
året, utöver detta rapporterades det även att det
ska göras en genomgång av ledningssystem för
informationssäkerhet på samtliga institutioner
och enheter. På decembermötet informerades
Universitetsstyrelsen om förordningen för intern
styrning och kontroll som har förändrats från
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och med 2017 i syfte att tydligare integrera arbetet i det löpande planerings- och uppföljningsarbetet. Ett ämne som har varit återkommande
under året har varit lika villkor, där bland annat
Strategi och handlingsplanen för lika villkor har
varit uppe för diskussion, samt hur LiU arbetar
för att motverka kränkande behandling.
I slutet av verksamhetsåret fick Universitetsstyrelsen en rapport om implementeringen av den
nya dataskyddsförordningen vid LiU. Arbetet
har försenats och det som var tänkt att vara
förberedelsearbete kommer även sträcka sig
över hösten.

Universitetsledningen har under året lagt ner
mycket arbete på processen inför Verksamhetsplan och budget, vilket även har varit ett fokusområden inom universitetsstyrelsen, som har
velat vara ovanligt delaktiga i processen. Verksamhetsplan och budget beslutades om på det
sista universitetsstyrelsemötet.
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Gemenskap
Under stycket Gemenskap återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks arbete kring studiesociala
aktiviteter, mottagningen, lika villkor, arbetsmiljö och informationsspridning.

Arbetsmiljö
Studiesocialt ansvarig har, tillsammans med de
motsvariga på systerkårerna, lett arbetet med att
förbättra arbetsmiljön för studenterna. LinTek
har regelbundet träffat sektionernas arbetsmiljöombud för att diskutera aktuella frågor kring
arbetsmiljö. Genom dessa möten så lyftes idén
om ett gemensamt arrangemang för att visa upp
arbetsmiljöombudens arbete samt belysa psykisk
ohälsa bland studentgrupperna. Idén utvecklades
till ett projekt och under mellan 9-13 April 2018
så hölls det ett tjugotal aktiviteter med fokus på
psykisk arbetsmiljö. Projektet fick namnet Arbetsmiljöveckan.
Parallellt med bygget av Studenthus Valla så har
Campus Valla utrustats med de första cykelställen med två våningar. En modul finns mellan
Kårallen och C-huset och den andra modulen
finns utanför Key-huset. Dessa cykelställ, samt
en helt ny cykelparkering bakom C4, är några
åtgärder för ett mindre trångt campus som Studiesocialt ansvarig har arbetat för.
I Norrköping har arbetsmiljöarbetet kretsat
mycket kring flytten från Bomullspinneriet och
att förtätningen av studenter och studieplatser
ska ske på bästa sätt. Sektionernas arbetsmiljöombud fick ge information kring vilka studieytor
som används idag och hur de önskar att de
kommande förtätade studieplatserna ska se ut
med tanke på placering, ljudvolym och storlek.

Lika villkor
LinTeks arbete med Lika Villkor har fortsatt och
engagemang från studentföreningar har stöttats.
Som resultat av Studentundersökningen har
studiesocialt ansvariga träffat sektionsstyrelserna
och förenade festerier och delgett de resultat
som även studenterna kan vara med och påverka. Efter höstens många berättelser från
#metoo, samt de mer lokala händelserna på
sociala medier, så har frågorna kring lika villkor
väckts i större utsträckning bland studenterna
och universitetet. Vi ser positivt på det ökade
intresset och tror att det speglar en aktiv och
engagerad studentgrupp med stor potential att
gemensamt skapa ett mer inkluderat studentliv.

Mottagningen
Mottagningen av nya studenter 2017 flöt på bra
och utvärderingarna tyder på att även de nya
teknologerna är mycket nöjda. Planering och
ledning av mottagningen sköttes primärt av
mottagningsansvariga för respektive stad, i samråd med Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar. Samarbetet med de olika fadderierna vid respektive teknologsektion fungerade
mycket bra och LinTek anordnade utbildningar
för arrangörerna samt sammankallade rådet för
mottagningsfrågor. Under 2016 flyttades mottagningen av Basåret från en av sektionerna till
ett nytt fadderi som ligger direkt under LinTek
som även har hållit ansvaret för mottagningen
av basåret 2017.
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Planeringen inför mottagningen 2018 har gått
mycket bra och LinTek har varit med och utbildat faddrar och fadderier. LinTek har även varit
med och utvecklat mottagningspolicyn för att
säkerställa kvalitén på mottagningen. Själva genomförandet kommer att ligga på nästa verksamhetsår men det kommer troligtvis att hålla
minst lika hög kvalité som tidigare år.
Mastermottagningen har börjat ta fart på riktigt.
4 sektioner anordnar mottagning tillsammans
med väldigt höga ambitioner och var sin projektledare. De 2 andra sektionerna i Linköping
som också har internationella masterstudenter
har i år inte lyckats tillsätta projektledare dock
ser deras styrelse till att någon form av mottagning anordnas.

LinTek & forte!s utedisco
För femte året i rad genomfördes Utediscot i
slutet av mottagningen 2017 i LinTeks regi genom SAm i samarbete med Forte. Arbetet löpte
på bra. För första gången valdes en kommitté ut
för att förbättra evenemanget samt underlätta
för SAm.

München Hoben
2017 gick den årliga tyska ölfesten, München
Hoben, av stapeln en kväll under sista veckan i
mottagningen och bjöd på strålande väder. Arrangemangets 5500 biljetter sålde slut och besökarna kunde få lyssna på spelningar av bland
annat Panetoz, Albin Johnsén och studentbanden Era Barns Framtid, I-bandet, Y-bandet och
Liu-bandet. 2017 var första året som München
Hoben var helt kontantfritt, vilket resulterade i
lite problem med kassorna under senare delen
av kvällen. Men trots detta såldes ca 4500 liter öl
och 2000 liter cider och besökarna verkade uppskatta arrangemanget. Överlag gjorde generalen
och kommittén ett fantastiskt arbete och alla
inblandade var mycket nöjda med arrangemanget.
Under våren 2018 har planeringen av årets arrangemang utförts. Genomförandet kommer att
ligga på nästa verksamhetsår och kommer träda

av stapeln på ”München Hoben-Vändplan”,
vändplanen mellan A och B-huset samt närliggande gräsytor, den 29:e augusti 2018.

Informationsspridning
Under verksamhetsåret har LinTek på flera sätt
arbetat för att sprida information om LinTeks
verksamhet, relevanta händelser på LiU och
annat som kan tänkas vara nyttigt för teknologerna vid LiU att veta. Informationsspridningen
har främst skett via sociala medier där kanalerna
Facebook och Instagram har varit de som
främst har brukats. I år har det lagts en större
satsning på sponsrade inlägg på Facebook och
Instagram. Hemsidan har dessvärre inte varit
aktiv i nyhetsflöde men använts för djupare
läsning, till exempel vid utskottsökningar. På
Campus Valla samt på Täppan i Norrköping har
det använts diverse tryckt material så som lakan,
affischer och bordsryttare vid kampanjer. Informationsspridning har också framförts genom
att ha personer som står och berättar om aktuella kampanjer vid montrar i skolans lokaler.
LinTeks Facebooksida “LinTek - Linköpings
teknologers studentkår” nåddes vid verksamhetsårets slut av 4820 personer som gillat sidan
och Instagramkontot “LinTek_liu” nåddes av
1318 följare.
Informationsrådet 17/18 hade under året 2 träffar och där det har diskuterats hemsidor, media
kanaler bland annat. Informationsrådet för
18/19 startades upp under vårterminen 2018
och har samlats vid 2 träffar, diskussionen har
varit kring introduktion av forumet, planering
inför året samt diskussioner kring mottagningen
och sektionernas informationsspridning och
olika marknadsföring vid denna period.

LiTHanian
Under verksamhetsåret utgavs fem nummer av
LiTHanian varav det första skickades ut till alla
teknologstudenter vid de tekniska programmen
och sedan de resterande numren skickades enbart till kårmedlemmarna. Det första skickades
till alla teknologstudenterna som ett sätt att
marknadsföra LinTek och LiTHanian. Under
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året har annonsbolaget Newsfactory skött all
annonsering till tidningen.

ansvarig teknologsektionernas styrelser för att
diskutera hur studenternas situation kan förbättras både från sektionerna och från kåren.

Eventutskottet
LinTeks eventutskott, som syftar till att skapa
gemenskap i organisationen, har under året genomfört flera event för hela organisationerna.
De var Kåraktivas på hösten som hölls på Trappan, ett julmys med julskinka och julmust på
Campus Valla, en cykelfest som de kåraktiva
själva fick betala för, en spelkväll på VilleValla
pub, kåraktivas på våren samt ett kosläpp som
avslutande aktivitet för verksamhetsåret. Nytt
för i år var att eventutskottet tog på sig planeringen och genomförandet av Kåraktivas på
våren och avlastade Kårstyrelsen. Resultatet blev
en trevlig sittning med prisutdelningar och besökande gyckelgrupper som uppskattades av de
som deltog på sittningen. Planer på att utveckla
kåraktivas till ännu tydligare tacksittningar mot
de kåraktiva finns och är något som eventutskottet 18/19 kommer arbeta för.

Studentlivet
Under 2017 har LinTek startat upp ett närmare
samarbete med sektionerna i formen av kontaktpersoner för att kunna erbjuda sektionerna
en kortare kontaktväg till kåren samt en kanal
där sektionerna kan ställa diverse frågor för att
stötta deras dagliga arbete med sina studenter.
Detta samarbete har varit mycket uppskattat och
kommer kunna utvecklas ännu mer under
kommande verksamhetsår.

LIKA
LinTeks utskott för lika villkor - LIKA har under året arbetat med att samla in studenternas
åsikter för att få in ett skarpare studentperspektiv på LiUs handlingsplan för lika villkor genom
en enkät om lika villkor på LiU, möten med
studeranderepresentanter ur LiUs resursgupper
och två diskussionsluncher för alla studenter.
Utskottet har även arrangerat en fokusvecka för
hbtq-frågor (Regnbågsveckan) tillsammans med
systerkårerna och externa studentföreningar, och
arrangerat Days of Diversity tillsammans med
LinTek Näringsliv.

Studentundersökningen
Studentundersökningen tidigarelades ett år och
genomfördes under vårterminen 2017. 41% av
de studenter på tekniska fakulteten som fick ut
enkäten svarade. Undersökningens totala antal
svarande, 42 %, är det lägsta resultatet hittills.
Resultatet för den tekniska fakulteten visade att
det finns arbete att bedriva kring negativ stress,
psykisk ohälsa, studieplatser och matplatser.
Under hösten 2018 så träffade Studiesocialt
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Framtid
Under stycket Framtid återfinns verksamhetsberättelse gällande LinTeks arbete kring LARM och näringslivskontakter.

LinTek Näringsliv
LinTek Näringsliv har under verksamhetsåret
arbetat med näringslivsevent och event som
syftar till kontaktskapande mellan näringsliv och
teknologer. Ett flertal företagsevent har gått av
stapeln detta verksamhetsår Exjobbsmässa och
Rekryteringsmässa i Mjärdevi Sciencepark, flera
fristående lunchföreläsningar och flera företagsbesök i företagshörnan.
LinTek Näringsliv har under de senaste åren
haft svårt att profilera sig på campus och det är
många studenter som blandat ihop LinTek Näringsliv med LARM. Ett försökt till att få LinTek Näringsliv att vara ett varumärke med högre
igenkänningsvärde på Campus togs en ny logotyp fram av en student som del av dennes examensarbete på programmet Grafisk Design och
Kommunikation.
Inför året omstrukturerades organisationen LinTek Näringsliv. Utskottets medlemmar halverades, men genomförde ändå lika många projekt
och event som förra året. Trots detta upplevde
organisationen att arbetsbelastningen låg på en
rimlig nivå under året. Den största förändringen
i organisationen var att utskottet gick från fem
ledarroller till två, vilket gjorde det enklare för
resterande delen av utskottet att veta vem som
skulle kontaktas. Tills nästa år kommer samma
utskottsstruktur vara kvar men en post kommer
läggas till, Art Director, i och med att det kommer behövas göra mycket nytt grafiskt material i
och med att LinTek Näringsliv fick en ny logga
under det gånga året.

Tre större projekt har drivits tillsammans med
LinTek Näringsliv. Dessa var Klimatveckan,
Startup-dagarna och Days of Diversity. Klimatveckan går som förväntat väldigt bra då det är
ett etablerat varumärke i både studentsammanhang och bland företagen men vi har börjat ana
en dipp i intresse från företagens sida.
Nytt för i år med Days of Diversity var att LinTek Näringsliv och LinTeks nystartade utskott,
LIKA, genomförde projektet tillsammans.
LIKA kunde bidra med kunskap och information inom mångfald och diskrimineringsgrunderna medan LinTek Näringsliv skötte all företagskontakt. Samarbetet var gott, men har utvecklingspotential kommande år. Årets Days of Diversity hade lika många lunchföreläsningar som
Klimatveckan men med två kvällsevent mer.
Det var svårt att dra studenter till det i år, vilket
skulle kunna bero på att det var otroligt bra
väder denna maj.
Startup-dagarna fokuserar på att informera studenter om hur de kan starta eget företag och
vilka parter i området som kan stötta denna
sorts verksamhet! Detta är unikt på campus och
intresset från LiU’s holdingbolag är stort.
Gruppen studenter som är intresserade av att
starta eget är inte lika stor som till exempel
gruppen som är intresserad av klimat och miljö
men tanken med eventet är att det ska vara
mindre och nischat mot de studenter som vill
bege sig in i startup-världen, men också fungera
som en ögonöppnare att det finns en ytterligare
väg man kan gå efter en examination.
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LARM
LARM2018, som var det trettiosjunde
i ordningen, gick av stapeln den 13:e februari
2018 och hade 154 betalande utställare utöver
startups. Även detta år använde vi oss av tre
mässområden: delar av C-huset, Kårallens matsal samt ett tält på Blå havet.
LARM2018 har under året fokuserat på hur
informationsspridningen i organisationen fungerat, vilket bland annat innebar ett fortsatt arbete
med att all extern kommunikation fanns på engelska. Nytt för LARM2018 var konceptet ”Välkomstvärdar”, det vill säga studenter vars uppgift det var att hjälpa mässans besökare få ut så
mycket som möjligt av dagen. Tidigare års arbete med Startup Zone och klimatkompensation
har också fortsatts. Ett av årets fokusområden
var "bygg och riv av mässan" där fokus lades på
att effektivisera processerna kring mässan. Detta
för att minska arbetet för deltagande studenter
och göra LARM en roligare organisation att
arbeta i. Flera externa samarbeten har också
inletts under året för att de engagerade i LARM
skulle få så mycket personlig utveckling som
möjligt av sitt engagemang.

LARM2018 hade inget företag som huvudsamarbetspartner. Istället har fokus lagts på att förstärka bandet mellan LARM och LinTek som
varumärken och trycka på att LARM är ett LinTek-event.
I vanlig ordning arrangerades pre-LARM, detta
år den 29 januari – 12 februari. Dessa veckor hade som syfte att uppmärksamma mässdagen samt förbereda teknologerna för mässan.
pre-LARM var fullspäckat med lunchföreläsningar och hade i år tre kvällevent: casetävlingen
Just in Case with LARM som arrangerades för
andra året i rad och två nya event; LARM-talks
Startup som riktade sig till Startup- och Scaleupföretag samt ett mycket lyckat tävlingsevent vid
namn The LARM Challenge.
Mässan avslutades med en bankett på Konsert & Kongress med efterföljande kvällsmingel.
Hela projektet LARM var mycket uppskattat
av både företag och teknologer och kan ses
som mycket lyckat. Under våren påbörjades
arbetet för LARM2019 genom rekrytering av
projektledare samt kommitté.
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Samarbeten
Under stycket Samarbeten återfinns verksamhetsberättelse gällande de olika samarbeten LinTek har haft
under året.

LUST
Linköpings universitets studentkårer, LUST, är
ett samarbetsorgan för de tre kårerna vid LiU.
LUST består av en styrelse samt fem utskott.
Styrelsen består av presidierna från de tre kårerna och arbetar med frågor som är gemensamma
för alla tre kårer, samt har behandlat studentföreningar.
De grupper som finns är:
•
•
•
•
•
•

LUST – Även kallad LUST-styrelsen,
det enda beslutande organet i LUST.
LUST-U – Utskott för utbildningsrelaterade frågor.
LUST-S – Utskott för studiesociala frågor.
LUST-ig – Utskott för kommunikation
och marknadsföringsfrågor.
LUST-N – Uskott för näringslivsrelaterade frågor.
LUST-R – Utskottet för studeranderepresentation.

LUST-U anordnade tillsammans med LUST-ig
namntävlingen för det nya kursutvärderingssystemet. Det inkom mer än 700 förslag och topp
10 valdes ut tillsammans med Referensgruppen
för nya KURT. 3800 personer röstade i omröstningen och till slut presenterade det vinnande
förslaget “Evaliuate” tillsammans med prorektor
Roger Klinth.

LUST-U har även anordnat en kåröverskridande
kväll med de som på sektionsnivå arbetat med
utbildningsfrågor. Dessutom anordnade LUSTU en gemensam prisutdelningsceremoni för
kårernas pedagogiska priser för att lyfta vikten
av det pedagogik vid universitetet.
LUST-S är det utskott som arbetar med studiesociala frågor över kårgränserna. LUST-S jobbar
med allt från arbetsmiljö och lika villkor till att ta
fram mottagningspolicyn. Under 17/18 anordnade LUST-S bland annat Arbetsmiljöveckan,
vilket var ett nytt event, Valborgsfirande i trädgårdsföreningen och Regnbågs-P.
LUST-ig är utskottet där kommunikatörer och
marknadsföringsansvariga träffas för att prata
om gemensamma frågor gällande informationsspridning på universitetet. Förutom att ha medverkat i namntävlingen till det nya kursutvärderingssystemet, har LUST-ig även planerat för en
ny informationskanal som kommer vara affischramar på några av toalettdörrarna på campus
Valla och campus Norrköping.
LUST-N startade två nya event: ”Strykbrädan
goes Trappan”, samt ”Kompetensexistenz på
Campus”. ”Strykbrädan goes Trappan” ämnade
att skapa näringslivskontakt mellan studenter
och företagsrepresentanter i Norrköping, men
under mer avslappnade former. Det andra eventet, ”Kompetensexistenz på Campus”, är en
mässa där sektionerna är mässutställare och
företagen är mässbesökarna. Eventet syftar till

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493
E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

16(40)

att sprida till näringslivet vilka kompetenser som
finns på Campus Norrköping. Nästa år kommer
det ske ett liknande event, men då i Linköping i
samarbete med Science Park Mjärdevi och Linköpings kommun.

•

Utöver dessa två event har LUST-N även hållt i
en kåröverskridande meet-up, där alla Näringslivsansvariga och Projektledare för mässorna
träffar varandra och även personer från näringslivet. Dessutom har LUST-N arbetat med kårgemensamma medlemsförmåner.

•

•

•
•

LUST-R är ett nytt utskott till LUST för i år, ett
organ som ska hantera tillsättande av LUSTgemensamma studeranderepresentantsplatser.
•

Reftec
Reftec är ett samarbetsorgan mellan teknologoch naturvetarkårerna vid Chalmers tekniska
högskola, ChS, Kungliga Tekniska Högskolan,
THS, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, LinTek, Luleå tekniska universitet,
TKL, Lunds tekniska högskola, TLTH, Umeå
universitet, NTK, och Uppsala universitet,
UTN. Samarbetet syftar till att vara en plattform
för erfarenhetsutbyte och samarbete på postspecifik nivå.
Under året har Reftec uppdaterat styrdokument
och sett över uppdelningen av arbetsgrupper.
Arbetsgruppen ”Smurf”, som har varit till för de
som är husansvariga på de olika kårerna togs
bort under året, då man inte upplevde att gruppen hade tillräckligt mycket gemensamt för att
kunna ägna sig åt ett erfarenhetsutbyte som
gagnade de respektive kårernas verksamhet.
LinTek har ej haft en representant i denna
grupp, så detta beslut påverkar inte vår organisation nämnvärt.
Reftec är nu uppdelat i 7 stycken arbetsgrupper,
som står listade nedan, som internt har arbetat
mycket med de frågor som rör just den arbetsgruppen. Arbetsgrupperna har träffats regelbundet med olika frekvens och träffarna är överlag
mycket uppskattade och givande. De grupper
som finns är:

•

KORK - Arbetsgrupp för högst verkställande ansvariga. Även Reftecs styrelse.
VORK - Arbetsgrupp för näst högst
verkställande ansvariga samt ekonomiansvariga.
RUBIK - Arbetsgrupp för utbildningsbevakare samt exempelvis internationalisering.
ARG - Arbetsgrupp för näringsliv samt
arbetsmarknadsmässor.
STORK - Arbetsgrupp för studiesociala
och likabehandlingsfrågor. Såväl bevakning av lärosätenas delar som de kårinterna.
STARK - Arbetsgrupp för frågor rörande fritidsverksamhet. Exempelvis,
men inte uteslutande, alkoholhantering
och –kultur, samt mottagning.
INTORK - Arbetsgrupp för informationsansvariga, kommunikatörer och
tidningsredaktörer.

Linköpings kommun
LinTeks presidium har tillsammans med presidierna från Consensus och StuFF vid upprepade
tillfällen träffat kommunalråd och tjänstemän
från Linköpings kommun och har vid dessa
möten behandlas frågor som berör studenterna
vid LiU. Presidierna har även mer informella
former träffar kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Under året har bland
annat byggnationer kring Campus Valla varit ett
tema, då detta område med stor sannolikhet
kommer förtätas. Detta skulle kunna bli problematiskt för studentlivet, då det finns en risk
att studentlivet kommer inskränkas. Kårerna
lämnade en lista på platser som vi ser som strategiskt viktiga för bland annat mottagningen, så
att kommunen kan ta detta i beaktande vid nybyggnationer.
Andra aktuella ämnen under året har varit bostadssituationen, trygghet och psykisk hälsa
bland studenter, vilket även är ett ämne som har
varit ledande under flera träffar med regionen.
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Norrköpings kommun
LinTek har träffat Norrköpings kommun i flera
forum. Dels under mer informella former, i
möten med kommunens Studentsamordare vid
Näringslivskontoret. Dessa möten går under
benämningen NKPG-forum. Under dessa forum lyfts alla studentnära frågor och möjligheter
till samarbeten mellan kårerna och kommunen i
Norrköping. LinTek träffar även Norrköpings
kommun och representanter från LiU i Samverkansgruppen, Samverkansförsamlingen och på
Dialogluncher.
I Norrköpings kommun har kårerna gemensamt
under året drivit att man vill att kommunen
implementerar en studentstrategi. Detta togs
emot bra av kommunen och strategin, som på
kommunen benämns riktlinje, klubbades av
kommunfullmäktige i slutet på vårterminen.
Samarbetet med Norrköpings kommun under
året har varit gott och drivits på gemensamma
grunder. Inför nästa verksamhetsår finns risk att

NKPG-forum och dialogluncherna blir lidande,
till följd av att studentsamordnaren på Norrköpings Kommun för närvarande är en otillsatt
tjänst.

Region Östergötland
Samarbetet med Region Östergötland har varit
nytt för i år. Kårerna bestämde tillsammans med
regionen vilka ämnen som skulle vara fokus för
detta år och det blev framförallt kollektivtrafik
och psykisk ohälsa, varav psykisk ohälsa bland
studenter har varit tongivande på flertalet träffar
under våren. Det har funnits en problematik att
studenter som har sökt stöd har hänvisats från
Studenthälsa till primärvård och tillbaka, samt
vice versa. Som ett resultat av att kårerna påbörjade denna diskussion har möten mellan regionen och Studenthälsan ägt rum, där de har diskuterat denna problematik. Studentkårerna ser
positiva effekter från detta arbete och möjligheter till ett utvecklat samarbete i framtiden.
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Bolag
Under stycket Bolag återfinns verksamhetsberättelse gällande den verksamhet LinTek bedrivit i de av
LinTek-ägda bolagen samt de bolag där LinTek står som en av huvudmännen.

BokAB

Kårservice Ägarförening (KSÄF)

BokAB, som har många tuffa år bakom sig, har
nu visat ett stabilt resultat sju år i rad och har
börjat gå med vinst.

Kårservice ägarförening är en ideell förening
med de tre kårerna LinTek, StuFF och Consensus som enda medlemmar. KSÄF är ensam
ägare till Kårservice AB och det är i föreningen
som ägardirektiv för aktiebolaget fastställs. Under året har kårerna gjort flera större förändringar i dokument och funktion för KSÄF, man har
bland annat helt skrivit om ägardirektivet till
Kårservice AB. Ägardirektivet styr på ett övergripande sätt Kårservice ABs verksamhet, behandlas av styrelsen för Kårservice AB och ligger som grund för affärsplanen som skrivs av
Kårservice ABs VD.

Bokab gjorde en satsning att öppna en ny butik i
Zenit på Campus Valla, men detta hade inte den
positiva effekten man hade hoppats på, så butiken stängdes igen. Under året har man arbetat
med att strukturera upp styrdokument och rutiner för styrelsen. Dessutom har man lagt ner
mycket tid på att ta fram en affärsplan, vilket är
ett dokument som tidigare inte har funnits.
I början av året började man med försäljning av
begagnade böcker för att nå nya målgrupper och
erbjuda studentnytta, samtidigt som Bokab får
en ytterligare möjlighet att bli mer ekonomiskt
stabil. Under hösten har man börjat utveckla en
webbshop, som nu är i drift och kontinuerligt
förbättras.

LoLAB
Det har under året inte bedrivits någon verksamhet i Linus och Linnea AB. Bolaget fungerar
som ett holdingbolag till BokAB.

Under året har man också skrivit om medlemsdirektiven. Till skillnad från ägardirektivet som
skrivs av KSÄFs styrelse och lämnas till Kårservice AB så är medlemsdirektiven ett dokument
som skrivs av kårerna och lämnas till KSÄF.
Framförallt två större beslut har tagits under
året: förändring i budget för verksamhetsåret
18/19 och ett beslut om nedstängande av medlemssystemet STURE. Kårerna träffade beslutet
att stänga ner STURE och istället köpa in var
sitt identiskt, nytt medlemssystem som kommer
hanteras på varje kår. För att läsa mer om LinTeks anledningar i detta beslut, se underrubriken
”medlemssystem” i LinTek-avsnittet. Tidigare
har en utbetalning av kåruppdraget som benämns ”Ersättning för drift av datorsystem och
vissa gemensamma administrativa kostnader”
tillfallit KSÄF, som har finansierat kårexpedit-
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ionen hos Kårservice AB för att det har legat på
denna enhet att ha ett visst administrativt ansvar
över medlemssystemet, samt att tillhandahålla
medlemsservice för medlemmarna.
I och med att varje kår i framtiden kommer
hantera sitt egna medlemssystem beslutade kårerna att driftbidraget, om det kommer finnas
kvar i det uppdaterade kåruppdraget, bör stanna
hos varje kår för att finansiera inköp och drift av
det nya medlemssystemet.
En konsekvens av detta var att Kårservice beslutade att stänga ner kårexpeditionen och varsla
personen som arbetade där.

kommer hanteras av kåren eller sektionerna
själva. LinTek resonerade även att expeditionen
endast har verkat för Campus Valla och att studenterna på Campus Norrköping och Lidingö
inte har kunnat ta del av den finansiering som
tidigare har lagts på kårexpeditionen. LinTek ser
även en stor möjlighet i att studenter förhoppningsvis i större utsträckning kommer komma
upp till LinTeks kontor för att ställa frågor, vilket vi tror kommer ha positiva effekter för kåren. Dessutom ser vi en stor möjlighet i den nya
kanslisttjänsten som också kommer arbeta med
viss expeditionsverksamhet, som kommer kunna
vara mer inriktad på de behov som våra studenter har.

De tjänster som kårexpeditionen tillhandahöll
utöver medlemshanteringen var tjänster som
LiU tillhandahåller på andra ställen och som
kårerna ej bör betala för, exempelvis utskrifter,
kopiering, tentamens-utskrifter och uppdatering
av LiU-kort. Andra tjänster som post-hantering
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Bilaga 1
Engagerade i LinTek 17/18
Kårstyrelsen
Tobias Åresten (Styrelseordförande)
Robin Ellgren (Sekreterare)
Amanda Granqvist
Linnea Michel
Hampus Back
Fredrik Lindeberg
Kristoffer Ahlstedt

Kårledningen
Linnea Michel (Kårordförande 2017/2018)
Amanda Granqvist (Vice kårordförande 2017/2018)
Maja Andersson (Utbildningsansvarig 2017/2018)
Lina Grudd (Utbildningsansvarig 2018)
Jakob Steneteg (Utbildningsansvarig 2017)
Albin Karlén (Marknadsföringsansvarig 2017)
Amanda Joelsson (Marknadsföringsansvarig 2018)
Irma Wenhov (Studiesocialt ansvarig 2017)
Aleksi Evansson (Studiesocialt ansvarig 2018)
Amanda Norberg (Studiesocialt ansvarig 2017/2018)
Julia Bjers (Näringslivsansvarig 2017/2018)
Beatrice Partain (Projektledare LARM 2017/2018)
Kimberley French (Mottagningsansvarig Linköping 2017)
Marcus Nihlén (Mottagningsansvarig Norrköping 2017)
Thomas Annerfeldt (Mottagningsansvarig Linköping 2018)
Frida Andersson (Mottagningsansvarig Norrköping 2018)
Allis Mahrs (München Hoben – general 2017)
Nils Björklund (München Hoben – general 2018)
Johanna Olsson (Chefredaktör LiTHanian)
Alexander Källström (Mattehjälpens ordförande 2017)
Maria Andersson (Mattehjälpens ordförande 2018)
Nima Axenlod (Projektledare Kårstugan)
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Talman

Valberedning

Andreas Pettersson

Jesper Bäck
Emmelie Jeppsson
Alexander Öhlén
Natalie Syrén Grönfeldt
Märta Anderberg

Kårfullmäktige
Linnea Bergman
Reidunn Palmkvist
Olle Öberg
Lina Åberg
Lisa Ehn
Wilhelm Lombach
Sofie Eskilsson
Axel Arlesten
Nils Björklund
Daniel Modig
Elin Mattsson
Niklas Eskilsson
Jonathan Grangien
Malin Persson
Sofie Cicek
Johan Åke Nilsson
Malin Corneliusson
Lovisa Berglund
Lina Grudd
Johan Häggblom
Andrées Järrendahl
Anton Björnberg
Josefin Håkansson
Mona Mrad
Daniela Lindmark
Sara Hultén
Emma Enocksson Svensson
Ina Jansson

Internrevisor
Erik Claesson

Inspektor
Lars Hultman

Valnämnd
Gerson Gamarra
Sara Hulthén
Mona Mrad
Ina Jansson
Andrées Järrendahl
Daniel Modig
Axel Arlesten
Ludwig Modahl Edström

Besvärsnämnden
Erik Claesson
Malin Corneliusson
Sofie Nilsson

Marknadsföringsutskottet
Albin Karlén
Amanda Joelsson
Rushi Gupta
Signe Svorén
Louise Gustafsson
Frida Johansson

Eventutskottet
Amanda Norberg
Fredrik Rundberg
Klara Smeds
Anna Persson
Anna Hanse
Isabelle Vännström

LinTek Näringsliv
Julia Bjers
Anna Cecilia Lundström
Elin Mattsson
William Pommer
Alice Harttikka
Carolina Altenstedt
Emma Westberg
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LARM-kommittén

München Hoben-kommittén 2017

Beatrice Partain
Frida Svensson
Isabella Månsson
Rebecka Jonsson
Jesper Savborg

Allis Mahrs
Nils Björklund
Anton Tornerefelt
Jens Antonsson
Sara Hulthén
Johanna Utterström
Madeleine Holmlin
Hassan Moumin
Malin Löfgren
Daniel Brattgård

Oscar Danielsson
Amanda Nilsson
Oscar Pettersson
Sara Westberg
Assar Klingström
David Stigsmark
Lisa Ehn
Linda Hammar
Amanda Myrby
Linnea Bergman
Rasmus Viitanen
Ellen Forsberg
Otto Bergdahl
Hampus Viken

LiTHanian-redaktionen
Johanna Olsson
Veronica Nedar
Johanna Karlsson
Nina Björkmyr
Sofia Nystedt
Emma Hill
Ellinor Berggren
Kasper Bengtsson
Matilda Harrisson
David Karlsson
Lisa Ehn
Hanna Gustafsson
Klara Hansson

München Hoben-kommittén 2018
Nils Björklund
Linus Eriksson
Jesper Sundström
Gustaf Andersson
Irma Hamzic
Samuel Erlands
Björn Carlsson
Julia Timan
Elin Kidell Löwstedt
Gustav Danielsson
Björn Möller Ehrnlund

Discoklubben 2017
Irma Wenhov
Matilda Magnell
Ida Carlsson
Ylva Lindahl

Discoklubben 2018
Aleksi Evansson
Martin Nilsson
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Bilaga 2
Studeranderepresentanter 2017/2018
Centralt LiU
Platser
Biblioteksrådet Norrköping
Biblioteksstyrelsen
Biblioteksstyrelsen (VT18)
Biblioteksstyrelsen (HT17)
Campus LiU: Campusgruppen/Läsplatsgruppen
Campusplan för LiU (VT18)
Campusplan för LiU (HT17)
Central Samverkansgrupp (CSG-stud)
Didacticums styrelse (VT18)
Didacticums styrelse (HT17)
Didacticums styrelse
Församlingen för samverkan runt Campus Norrköping
Husmöten, lokalforum eller motsvarande
LiU:s kvalitetssäkringsråd forskning (Doktorand)
LiU:s kvalitetssäkringsråd grund- och avancerad nivå (VT18)
LiU:s Utbildningsråd (HT17)
LiU:s Samverkansråd (HT17)
Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol,
narkotika, dopning och tobak (SLANDT)
Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol,
narkotika, dopning och tobak (SLANDT) (VT18)
Nätverket för studenter vid Linköpings universitet – alkohol,
narkotika, dopning och tobak (SLANDT) (HT17)
Objektrådet för Digitala resurser för lärande (datorsalar)
Resursgrupp Etnicitet & religion/annan trosuppfattning
(AGERA)
Resursgrupp Funktionsnedsättning (Funkisgruppen)
Resursgrupp Jämställdhet och Genus
Resursgrupp med fokus på sexuell läggning och könsidentitet
SL-processråd
Stipendier LiU Norrköping (LFV) (VT18)
Stipendier LiU Norrköping (Polytekniska föreningen) (VT18)
Strategigruppen för Lika Villkor (SLV)
Strategigruppen för Lika Villkor (SLV) (VT18)
Strategigruppen för Lika Villkor (SLV) (HT17)
Studentarbetsmiljöråd
Studenthälsans styrelse (VT18)

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie

Studentens namn
Amanda Norberg
Amanda Norberg
Aleksi Evansson
Irma Wenhov
Amanda Norberg
Aleksi Evansson
Irma Wenhov
Amanda Norberg
Lina Grudd
Jakob Steneteg
Maja Andersson
Amanda Granqvist
Amanda Norberg
Fredrik Lindeberg
Lina Grudd
Jakob Steneteg
Julia Bjers
Amanda Norberg

Ordinarie

Aleksi Evansson

Ordinarie

Irma Wenhov

Ordinarie
Ordinarie

Oskar Holmström
Caroline Wännman

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie

Lina Grudd
Axel Arlesten
Ina Jansson
Amanda Norberg
Amanda Joelsson
Amanda Joelsson
Amanda Norberg
Aleksi Evansson
Irma Wenhov
Amanda Norberg
Aleksi Evansson
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Studenthälsans styrelse (HT17)
Studentråd
Studentråd
Systemägarstyrelsen
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Irma Wenhov
Linnea Michel
Amanda Granqvist
Jakob Steneteg
Linnea Michel
Fredrik Lindeberg

Institutionsstyrelser
Platser
Styrelsen vid institutionen för datavetenskap (IDA)
Styrelsen vid institutionen för datavetenskap (IDA)
Styrelsen vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
(IEI)
Styrelsen vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
(IEI)
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)(VT18)
Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY)
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY)
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY)
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI)
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) (VT18)
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) (VT18)
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) (HT17)

Student namn
Ordinarie Oskar Bränfeldt
Ordinarie Klervie Toczé
Ordinarie
Andrea Pfeffer
Suppleant
Emil Wasteson
Ordinarie Inger-Marie Wohlfarth
Suppleant Mona Mrad
Ordinarie Linda Lantz
Suppleant Claudia Schnitter
Ordinarie Martin Hultman
Suppleant William Lövfors
Ordinarie Amanda Hillås
Ordinarie Martin Nielsen-Lönn
Suppleant Mikael Persson
Ordinarie Tobias Åresten
Ordinarie Anna Fredriksson Häägg
Ordinarie Josefin Nissa
Suppleant Mats Janné
Ordinarie Despina Vogli
Suppleant Martin Löfblom
Ordinarie Björn Morén
Ordinarie Mikael Hansson
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Studentsamverkansgrupper
Platser
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för datavetenskap
(IDA)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för datavetenskap
(IDA)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling (IEI)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling (IEI)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för fysik, kemi och
biologi (IFM)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för fysik, kemi och
biologi (IFM) (HT17)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för fysik, kemi och
biologi (IFM)
Lika Villkorsgruppen vid institutionen för fysik, kemi och biologi
(IFM) (VT18)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för medicinsk teknik
(IMT)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för systemteknik (ISY)
Grundutbildningsrådet vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Grundutbildningsrådet vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Grundutbildningsrådet vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för matematiska (MAI)
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för matematiska (MAI)

Ordinarie

Studentens namn
Kristian Nilsson

Ordinarie

Moa Eriksson

Ordinarie

August Helgesson

Ordinarie

Paulina Nilsson

Ordinarie

Jonathan Ågren

Ordinarie

Robert Carlström

Ordinarie

Marie Peterson

Ordinarie

Emma Enocksson

Ordinarie

Jonathan Ågren

Ordinarie
Ordinarie

Edvin Hansson
Tom Campbell

Ordinarie

Elin Strandberg

Ordinarie

Anna Furugård

Ordinarie
Ordinarie

Hannes Henningsson
Malin Eklund

LUST-delade
Platser
Arbetsgrupp Kvalitetssäkring i forskarutbildning - delmängd av
Forum för forskarutbildning (Doktorand)

Studentens namn
Ordinarie

Fredrik Lindeberg

Ordinarie
Campus LiU: Styrgrupp
Didacticum styrelse – förmöte (VT18)
Didacticum styrelse – förmöte (HT17)
Disciplinnämnden
Evaliuate-gruppen (VT18)
KALAS (styrgrupp)

Amanda Norberg
Lina Grudd
Jakob Steneteg
Per Thor
Lina Grudd
Amanda Granqvist

Rektors ledningsråd

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie

Webbråd

Ordinarie

Albin Karlén

En-väg-in (styrgrupp) (HT17)

Ordinarie

Amanda Norberg

Linnea Michel

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Bankgiro 515-1493
E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se

LiTH
Platser

Studentens namn

Anställningsnämnden (AN) (VT18)
Anställningsnämnden (AN) (HT17)
Anställningsnämnden (AN)
Centrum för människa teknik samhälle (CMTS)
Centrum för människa teknik samhälle (CMTS)
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)
Forskarutbildningsnämnden (FUN)
Nämnden för skolsamverkan (NSS)
Nämnden för skolsamverkan (NSS)
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen (VT18)
LiTH-styrelsen (HT17)
LiTH-styrelsen
LiTH-styrelsen
Pedagogiskt utvecklingsgrupp (PUG) (VT18)
Pedagogiskt utvecklingsgrupp (PUG) (HT17)
Ledningsgruppen för utbildning (LGU)
Ledningsgruppen för utbildning (LGU) (VT18)
Ledningsgruppen för utbildning (LGU) (HT17)
LiTH-Internationals nomineringsgrupp

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie

Lina Grudd
Jakob Steneteg
Maja Andersson
Emma Enocksson
Oskar Andersson
Markus Karlsson
Magdalena Smeds
Johanna Kindvall
Caroline Wännman
Linnea Michel
Maja Andersson
Lina Grudd
Jakob Steneteg
Amanda Granqvist
Magdalena Smeds
Lina Grudd
Jakob Steneteg
Maja Andersson
Lina Grudd
Jakob Steneteg
Maja Andersson

Nämnder
Platser
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik
Programnämnden för Data- och Medieteknik (VA)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(VT18)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(HT17)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(VT18)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(HT17)

Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Adjungerad
Adjungerad
Ordinarie
Ordinarie

Studentens namn
Maja Andersson
Oskar Olsson
Oscar Bergman
Amanda Brodell
Oliver Johansson
Sofia Erlandsson
Albin Andersson
Fanny Sundin
Maja Andersson
Lina Grudd

Ordinarie
Suppleant
Ordinarie

Jakob Steneteg
Robin Lidekrans
Malin Thunholm

Ordinarie
Johan Hammers
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Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(VT18)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(HT17)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(VT18)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(HT17)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(VT18)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(HT17)

Suppleant

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik (HT17)

Adjungerad
Ordinarie

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(VA) (VT18)
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
(VA) (HT17)
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik
(VA)
Programnämnden för maskinteknik och design (VT18)
Programnämnden för maskinteknik och design (HT17)
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
Programnämnden för maskinteknik och design
(VA)(VT18)
Programnämnden för maskinteknik och design
(VA)(HT17)
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (VA)

Filip Bergenholm
Suppleant

Malin Thunholm

Ordinarie
Isak Leek
Ordinarie
Anna Hillegård
Suppleant
Ola Andersson
Suppleant

Isak Leek
Filip Bergenholm
Lina Grudd

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Adjungerad
Adjungerad
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Adjungerad
Ordinarie

Jakob Steneteg
Maja Andersson
Emil Johansson
Johan Byttner
Jonatan Gezelius
Sara Nilsson
Kateryna Kotsurenko
Tom Campbell
Nils Hartvig
Maja Andersson
Lina Grudd
Jakob Steneteg
David Sirkka
Fredrik Skeppstedt
Maja Hägersten
Karin Böris
Oskar Renåker
Lisa Hermansson
Lina Grudd

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie

Jakob Steneteg
Maja Andersson
Pentti Niiranen
Sara Svanberg
Johanna Utterström
Maja Andersson
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PPG
Platser

Studentens namn

Programplanegruppen för D/DAV/CS/U
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U (VT18)
Programplanegruppen för U (HT17)
Programplanegruppen för D/DAV/CS/U (VT18)
Programplanegruppen för IT
Programplanegruppen för MT/ACG
Programplanegruppen för MT/ACG
Programplanegruppen för GDK
Programplanegruppen för GDK
Programplanegruppen för IP (VT18)
Programplanegruppen för DI/EL
Programplanegruppen för KTS, SL, FL, FT, TSL
Programplanegruppen för KTS, SL, FL, FT, TSL
Programplanegruppen för I, Ii (VT18)
Programplanegruppen för I, Ii (HT17)
Programplanegruppen för Y, Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y, Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y, Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för Y, Yi, MED, Mat/FyN
Programplanegruppen för ED
Programplanegruppen för EL/DI
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för M
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för CMFS
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för DPU
Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för EMM
Programplanegruppen för MI
Programplanegruppen för BI
Programplanegruppen för BI
Programplanegruppen för DESIGN (VT18)
Programplanegruppen för DESIGN (VT18)
Programplanegruppen för KB/TB
Programplanegruppen för KB/TB
Programplanegruppen för B/K/KA

Oscar Bergman
Amanda Brodell
Amanda Brodell
Oskar Andersson
Albin Andersson
Sofia Erlandsson
Oliver Johansson
Linnea Eriksson
Fanny Sundin
Pia Lotvedt
Oskar Olsson
Anna Hillberg
Isak Leek
Malin Thunholm
Johan Hammers
Sara Nilsson
Nils Hartvig
Kateryna Kotsurenko
Johan Byttner
Emil Johansson
Jonatan Gezelius
Karin Böris
David Sirkka
Erika Thuneskog
Robin Helgesson
Oscar Vall
Anna Engvall
Klara Gunnerström
Karin Böris
Oskar Renåker
Karin Böris
Lisa Hermansson
Linus Lindgren
Maja Hägersten
Fredrik Skeppstedt
Thor Nordensvärd
Meike Remiger
Lyn Cao
Sara Svanberg
Johanna Utterström
Pentti Niiranen
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Ägarrepresentanter
Platser

Studentens namn

BokABs styrelse

Linnea Michel

Campushallens stiftelsestyrelse

Amanda Norberg

Kårservice ideella ägande förening

Linnea Michel

Temporära platser
Platser

Studentens namn

Referensgrupp studiehandbok för liu.se (BILDA) (HT18)

Jakob Steneteg

Pedagogisk arbetsgruppp för nya kursutvärderingssystemet (VT18)

Lina Grudd

Pedagogisk arbetsgruppp för nya kursutvärderingssystemet (HT17)

Jakob Steneteg

Samverkansråd Ryd

Amanda Norberg

Strategisk trygghetsgrupp i Ryd (HT17)
Utredning kring campusbussen (HT17)
Styrgruppen för kursutvärderingssystemet (HT17)
LiU Summer Academy (HT17)

Irma Wenhov
Amanda Norberg
Jakob Steneteg
Irma Wenhov
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1 (1)

Proposition gällande LinTeks
åsiktsprogram
LinTeks åsiktsprogram är ett dokument som används för att fastslå vad LinTek som studentkår
tycker i sakfrågor. Åsiktsprogrammet används av alla LinTeks studeranderepresentanter när de
representerar teknologerna mot universitetet. Åsikterna som kåren driver utvecklas naturligt
med tiden och med de teknologer som engagerar sig i kåren. Åsiktsprogrammet behöver därmed
revideras med jämna mellanrum för att fortsätta vara aktuellt.
LinTeks utbildningsansvariga har under det gångna året ansamlat ett antal åsikter och
revideringar som nu tillkännages för förslag. Åsikter har sitt ursprung i frågor som uppkommit
under året där LinTek ej haft någon åsikt eller där det behövts förtydliganden. Åsikterna som
läggs till rör moment som hållbar utveckling, etik, lika villkor och digitalisering som frekvent
diskuteras på möten med universitetet. Därtill uppkom en diskussion om möjligheten att i
framtiden plussa på tentor i samband med att nya Ladok inkommit och som därmed krävde en
åsikt.
Kårstyrelsen anser att de föreslagna revideringarna är bra och nödvändiga för att vidhålla
åsiktsprogrammets aktualitet.
Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen
att

fastställa LinTeks åsiktsprogram enligt förslag.

LINTEKS KÅRSTYRELSE 18/19
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LinTeks Åsiktsprogram

Förord
LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks kårfullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas
föra studentkollektivets talan på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
De åsikter som finns beskrivna i detta dokument är dock generella riktpunkter och
det ligger alltid på den enskilde förtroendevalda att bedöma huruvida det bästa för
studenterna är att följa dessa eller inte.
Då frågor som inte adresseras i detta dokument stöts på så ligger ansvaret på den
enskilde förtroendevalda att själv avgöra om frågan är så pass övergripande att
kårfullmäktige behöver konsulteras.
Skillnaden mellan vad LinTek anser och vad LinTek kräver kan främst beskrivas
som en gradskillnad gällande LinTeks villighet att kompromissa. Om en situation
uppdagas som går emot något av LinTeks krav så bör detta snarast adresseras och
kårstyrelsen, i större frågor även kårfullmäktige, bör informeras. Om ett beslut,
oavsett instans, tas som går emot LinTeks krav så bör LinTeks representant, då
denne finnes, allvarligt tänka över att reservera sig mot beslutet. Denna distinktion
ämnar på intet sätt nedvärdera de frågor där LinTek har åsikter snarare än krav,
även dessa är av stor vikt, utan är ett sätt att vikta LinTeks åsikter mot varandra.
När det i detta dokument refereras till teknologer åsyftas personer som studerar på
grund-, avancerad eller forskarnivå vid tekniska fakulteten på Linköpings universitetet.
Linköpings universitet förkortas härmed LiU och Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet, den tekniska fakulteten, förkortas LiTH.

Dokumenthistorik
Åsiktsprogrammet uppdateras kontinuerligt av LinTeks kårfullmäktige, allt eftersom LinTek stöter på och tar ställning i nya frågor, och skall genomgå en mer
gedigen och granskande genomgång minst var 3:e år.
Sådan genomgång av åsiktsprogrammet har skett 2009-09-06, 2013-03-07 samt
2016-04-19
Utöver detta har revidering skett 2010-04-14, 2011-05-04, 2011-09-11 samt
2017-09-10.
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1. Kårer
1.1

Medlemmar och medlemskap

Varje enskild student skall ha rätt att välja om hen skall bli medlem i en studentkår.
LinTek anser
att varje enskild student skall ha rätt att välja om hen skall bli medlem i en
studentkår.

att

1.2

icke medlemmar ej skall få avnjuta de förmåner och rättigheter som gäller för
medlemmar.

Studenters medbestämmanderätt

För att förverkliga visionen om en god högre utbildning bör studenter ha medbestämmanderätt på de lärosäten där de studerar. Studeranderepresentanter skall
därför finnas i alla beslutande och beredande organ vid högskolor och universitet.
Studeranderepresentanterna skall ej särbehandlas från övriga ledamöter och skall
därmed inneha samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter.
För att studentinflytandet skall vara en reell möjlighet skall det organiseras genom
studentkårer. De föreningar som fungerar som kårer skall garanteras ekonomiskt
stöd. Detta stöd skall beslutas nationellt och vara oberoende av högskolan.
LinTek anser
att studentinflytande bör organiseras genom studentkårer.

att

högskolan ska underlätta för studentkårers och andra studentföreningars
verksamhet.

LinTek kräver
att studenterna ges rätt att vara representerade i samtliga beslutande och
beredande organ på LiU som behandlar studentfrågor.

att

studeranderepresentanter i ett organ skall ha samma rättigheter som övriga
ledamöter.

1.3

LinTek

1.3.1 LinTeks arbete

För att kunna verka för sina medlemmar på bästa sätt skall LinTeks dagliga verksamhet ske med så stor öppenhet som möjligt. Allt som kommer kåren till kännedom som tros vara intresse för medlemmarna bör därför delges desamma via
lämpliga kommunikationsmedel, såsom exempelvis hemsida eller e-post.
1.3.2 LinTek och teknologerna

LinTek skall, som kår, sträva efter att förbättra situationen för alla teknologer men
för att vara en demokratisk organisation krävs att LinTek endast styrs av sina medlemmar.
Teknologerna är LinTeks uppdragsgivare och LinTek har därför en skyldighet mot
teknologerna att driva deras talan på ett korrekt sätt.
1.3.3 LinTek och sektionerna

Sektionerna vid LiTH är för LinTek en bra länk till teknologerna tack vare deras
goda kontakt med varje enskilt program. Sektionerna bör, på ett liknande sätt som
LinTek representerar teknologerna, representera de enskilda program som hör
till sektionerna och det är därför vitalt att de styrs på ett demokratiskt sätt för att
kunna föra dessa teknologers talan. Om det för en sektion uppdagas problem eller
frågor som gäller större grupper av teknologer än enskilda program så bör detta
lyftas till LinTek så att LinTek kan adressera frågan på rätt nivå.

2. Utbildning
2.1

Antagning

För att få en bra undervisningssituation med möjlighet till flera infallsvinklar och
teknologer med olika erfarenheter behövs ett antagningssystem som ger möjlighet
att komma in till högskolan både direkt, med erfordrad utbildning för behörighet,
men också efter att man skaffat sig andra meriter. LinTek ställer sig därför positiv
till kunskaps- och prestationsbaserade modeller för att avgöra ranking vid antagning.
Antagningssystemet skall utformas så att den presumtiva studenten lätt kan förstå
vilken behörighet som krävs för att antas till en viss utbildning. Vid en avvägning
mellan enkelhet för den presumtiva studenten och enkelhet för högskolans antagningsenhet skall enkelheten för den presumtiva studenten ha högre prioritet.
LinTek anser
att alla skall ges samma möjligheter att bedriva högre studier.
LinTek kräver
att principerna för behörighet skall vara sådana att de presumtiva studenterna
med lätthet kan förstå dem.

att

antagningssystemet skall ta hänsyn till icke betygsrelaterade meriter, där det
är lämpligt.

att

kvotering och positiv särbehandling inte tillämpas vid antagning till högre
studier.

att

antagningssystemet utformas så att breddad rekrytering möjliggörs.

2.2

Kvalitet i högre utbildning

LinTek arbetar främst för att teknologerna skall vara nöjda med sin utbildning men
kvalitet i högre utbildning innebär mer än att teknologerna är nöjda. Det innebär
att utbildningen uppfyller de examensmål som finns uppställda, att den uppfyller
teknologernas förväntningar på utbildningen, att den uppfyller de mål som universitetet har satt upp med denna utbildning samt att den ger näringslivet och samhället den kompetens som behövs och efterfrågas.

LinTek anser
att kvalitet i högre utbildning innebär att alla intressenters krav och
förväntningar uppfylls eller överträffas.
2.2.1 Utbildningarnas utformning

Utbildningen vid LiTH skall vara den bästa i landet och stå sig väl vid internationella jämförelser. Detta innebär att universitetet måste göra strategiska satsningar och inte ge utbildning i ämnen utan att först skapa kompetensgrund och
forskning.
Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund, vilket innebär att all den kunskap som
förmedlas vid universitet och högskolor skall vara internationellt vetenskapligt
vedertagen och att utbildningen skall vara forskningsanknuten. En forskningsanknuten utbildning innebär att man skall lära sig vetenskapliga metoder samt ha ett
vetenskapligt förhållningssätt till kunskap. Teknologen skall inom sitt ämnesområde kunna ta del av nya forskningsresultat och själv kunna arbeta på forskningens
front.
Utbildningen skall vila på teoretisk grund samt vara anknuten till praktiska prob- lem.
Det innebär att utbildningen skall ge teoretiska verktyg för att kunna förstå och
använda sin kunskap i praktiska tillämpningar. Detta är nödvändigt för att man skall
förstå sammanhangen i de metoder man använder i stället för att bara mekan- iskt
utnyttja dem. Det är viktigt att teknologen lär sig att identifiera, formulera och lösa
problem inom sitt kunskapsområde.
Utbildningen skall vara utformad utefter de behov som samhället och näringslivet
har, både nu och i framtiden. Det är universitetets ansvar att utbildningen ger rätt
kompetens och näringsliv och omgivande samhälle bör ha möjlighet att ge input
kring de övergripande målen med utbildningarna.
För att teknologen ska vara redo för framtidens utmaningar bör hållbar utveckling
vara en naturlig del av en utbildning vid LiTH. I begreppet hållbar utveckling bör alla
tre aspekter tas in; ekologisk, socialt och ekonomiskt. Hållbar utveckling ska inte
endast tas upp i en kurs utan som förankrade exempel i flertalet kurser. En del av den
sociala aspekten ska vara att etiska perspektiv ska appliceras i utbildningen för att ge
förutsättningar för ett etiskt hållbart yrkesliv.
Då majoriteten av utbildningarna vid LiTH och framtida yrken är mansdominerad är
ett aktivt arbete med lika villkor i både innehåll och genomförande av utbildning
viktigt. Detta kan till exempel ske genom att möjliggöra närvaron av förebilder och
lyfta ett genuskritiskt perspektiv på vetenskapshistoria.
Vi lever i en allt mer digitaliserad värld vilket gör att teknologerna måste vara
förberedda för detta. Digitalisering är därför viktigt både i utbildningens innehåll men

även i undervisningen. Att relevanta digitala verktyg som teknologen kan komma att
använda i sin yrkesverksamma tid ska även få användas under hela utbildningen, för
att detta ska vara möjligt bör digitala inslag i undervisningen finnas.
Kopplingen mellan utbildning och kommande arbetsliv bör vara stark och teknologerna skall genom hela sin utbildning få ökande insikt i vilka krav och möjligheter
som finns i arbetslivet. Näringslivet bör integreras i utbildningen på flera olika sätt
och teknologerna skall lätt kunna se kopplingen mellan deras utbildning och deras
framtida arbetsliv.
All kunskap är värdefull och skall värderas, vilket innebär att man skall kunna läsa
samtliga kurser på universitetet som enstaka kurser eller läsa dem på deltid och
behandlas på samma sätt som dem som läser till någon examen. Dessutom
innebär det att det inte skall spela någon roll, under förutsättning att den uppfyller de övriga allmänna målen, hur eller var man har fått kunskap, vem som betalat
utbildningen eller hur lång tid det har tagit. Det enda som räknas är att man har
kunskapen. Utbildningarna skall ha en tydlig progression genom hela programmet
som garan- terar att teknologerna utvecklas genom hela sin utbildning och får
tillräckligt djup i sin kunskap.
Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar skall ge en gedigen matematisk
grund. Teknologen skall få den kunskap den behöver för att kunna angripa teorier inom andra områden, skapa modeller för problem och få sammanhang i de
fenomen som studeras.
I ingenjörsutbildningar skall en stor andel teknik ingå och de skall byggas på en
naturvetenskaplig bas men det bör även finnas möjlighet att inom programmen
läsa breddande kurser.
Utbildningen skall ge insikt i samspelet mellan samhällets olika aktörer och placera teknologen i detta sammanhang. Det är också viktigt att utbildningen ger den
svensktalande teknologen färdighet att på svenska och engelska, samt den ickesvensktalande teknologen färdighet att på engelska förmedla sin kunskap till andra.
Utbildningen vid LiTH skall främja förståelse för andra kulturer. Detta kan exempelvis möjliggöras genom internationellt utbyte. Teknologernas möjligheter till
utlandsstudier bör tas med i beaktande vid design av utbildningarna. Teknologen har
ansvar för sitt eget lärande och skall under studietiden ges möjlighet att utveckla
förmågan att arbeta i grupp såväl som självständigt.
Utbildningen bör placeras där den bäst kan genomföras, och inte placeras på
grund av regionalpolitiska anledningar.

LinTek anser
att forskningsanknytning är en förutsättning för bra utbildning.

att

utbildningarna skall utformas efter samhällets nutida och framtida behov.

att

alla utbildningar skall ha en tydlig koppling till näringslivet.

att

möjlighet till utlandsstudier bör tas i beaktande vid planering av
programplaner.

att

hållbar utveckling ska vara en naturlig del av utbildningen.

att

etikaspekter i utbildningen ska finnas.

att

lika villkor-aspekter ska finnas i både innehåll och genomförande
av utbildning.

att

digitalisering bör vara en del av utbildningens innehåll och
undervisning.

LinTek kräver
att regionalpolitiska skäl inte får styra lokalisering av utbildning.
2.2.2 Undervisningsformer

Kursens karaktär skall formas efter dess innehåll. Under utbildningen skall formen av undervisning variera, med t.ex. laborationer, gruppdiskussioner eller
projekt. Graden av självständigt arbete skall vara hög och schemalagd undervisning
bör därför inte förekomma i sådan omfattning att teknologer ej ges utrymme till
självständigt arbete under dagtid. Medvetenheten om att undervisning enbart är en
del av utbildningen på universitetsnivå skall uppnås redan i början av en utbildning.
Detta innebär att undervisningen är mindre dominerande och att tyngdpunkten i
densamma bör, när det är lämpligt, förskjutas från föreläsningar och lektioner till
laborationer samt projekt- och grupparbeten.
Undervisning är ett samspel mellan lärare och teknolog. Båda parter måste vara
aktiva och intresserade för att driva undervisningen framåt. Det är en fördel om
undervisningen i stor utsträckning kan bedrivas i små grupper och kan utfor- mas
probleminriktat med sikte på helheter och samband. Undervisningen skall
uppmuntra stor självständighet och fortsatt lärande för att förbereda teknologen
på sin lärande roll i arbetslivet.
LinTek anser
att undervisningen skall uppmuntra stor självständighet och fortsatt lärande.

att

LiTH skall bedriva pedagogisk stödverksamhet.

2.2.3 Kursinnehåll

Det skall finnas ett rikt utbud av kurser att välja mellan, både grundläggande och
fördjupningskurser. Förutom tekniska och naturvetenskapliga kurser från grundnivå till forskarnivå skall det finnas möjlighet att läsa kurser från andra ämnesområden.
Kurser som ingår i ett utbildningsprogram skall vara utformade så att teknologen
som har tillgodoräknat sig tidigare kurser inom programmet inte har några problem att ta till sig kursens innehåll. Därför bör utvecklare av kursen och undervisande lärare vara väl medvetna om vilken grupp teknologer kursen är ägnad för
och gruppens förkunskaper.
Innehållet i en kurs skall vara aktuellt, vetenskapligt grundat och gå att sätta in i ett
större sammanhang. En kurs skall ge information om forskning inom kursens
ämnesområde och sammanhang med andra ämnen.
LinTek kräver
att även kurser inom humaniora skall finnas med i kursutbudet.

att

innehållet i en kurs skall vara aktuellt och vetenskapligt alternativt
konstnärligt grundat.

att

undervisande lärare har goda kunskaper om vilken grupp teknologer de
undervisar för och deras förkunskaper.

2.2.4 Förkunskapskrav

För att en kurs skall kunna hållas på en lämplig nivå krävs att alla teknologer som
skall gå kursen har vissa förkunskaper. Därför bör man ställa upp förkunskapskrav,
som skall beskriva vad teknologerna behöver för att kunna tillgodogöra sig kursen.
Dessa förkunskapskrav skall vara definierade i kursens kursplan. Det är av vikt att
nivån på kursen följer det som är uppgett i kursplanen, vare sig en sänkning eller
höjning av nivån är acceptabel om det inte passar hela studentgruppen. Då det t.ex.
finns teknologer i en kurs som inte uppnår förkunskapskraven är det nödvän- digt
att lärarna i kursen inte sänker nivån på undervisning bara för att dessa teknol- oger
skall hänga med.
LinTek anser
att förkunskapskrav skall ange tydligt vad teknologerna behöver för att
tillgodogöra sig kursen.
LinTek kräver
att förkunskapskrav för en kurs skall vara relevanta för kursen och hållas
aktuella.

att

lärarna i en kurs lägger kursen på den nivån som är angiven i kursplanen.

2.2.5 Valmöjligheter

Utbildningens uppbyggnad skall bygga på valfrihet. Alla skall kunna anpassa sin
utbildning efter sina egna mål och intressen, även om dessa varierar under utbildningen. Valfriheten ger större förutsättningar att lyckas med utbildningen. För att
göra ett välgrundat val är det av yttersta vikt att information om kursinnehåll men
också vad för typer av arbetsuppgifter olika kurser kan leda till ges till teknologerna i god tid innan valen.
Detta innebär bland annat att det inte får finnas platsbegränsning på studieinriktningar och kurser i högre årskurser. Det innebär också att informationen om olika
kurser samt vad dessa leder till i arbetslivet är viktig. För att valfriheten skall vara
reell måste informationen för att kunna göra ett välgrundat val finnas.
Det skall finnas en bra balans mellan obligatoriska och valfria kurser. Ansökningar
om tillgodoräknande eller ersättning av obligatoriska kurser skall behandlas med
flexibilitet. Utbildningarna skall lämna gott om plats för individuella val men vara
utformade så att man oavsett sina val har med sig den nödvändiga kompetensen efter
examen. Detta bör göras genom tydliga spår eller profiler på utbildningarna.
Kursutbudet måste vara sådant att det alltid finns reella möjligheter att välja mellan
olika, för sin utbildning, relevanta kurser. Dessutom skall det finnas möjlighet att
välja bland kurser på övriga universitetet. En teknolog med stora valmöjligheter blir
en bättre teknolog.
LinTek anser
att en bra balans mellan obligatoriska moment och valfrihet skall finnas.

att

spår, profiler eller liknande bör finnas på utbildningsprogram med stor
valbarhet.

LinTek kräver
att inga övre platsbegränsningar får förekomma på studieinriktningar och kurser i
högre årskurser.

att

samtliga kurser vid universitetet skall kunna läsas som fristående kurser,
förutsatt att teknologen har förkunskaper nog att tillgodogöra sig materialet.

2.2.6 Examination

Examinationen i en kurs skall vara anpassad till kursens karaktär och innehåll,
eftersom examinationen tillsammans med undervisningsformen, styr inlärningen.
Examinationen skall huvudsakligen mäta förståelse och inte bara memorerade
kunskaper. Då examinationsformer påverkar vad - och på vilket sätt - teknologerna
lär sig och hur en kurs är upplagd är det viktigt att en stor flora av examinationsformer, såsom gruppredovisningar, uppsatser, skriftliga och muntliga tentamina samt
projekt, anpassade efter kursinnehåll och sammanhang finns. När det finns flera olika

examinationsformer behöver även ett komplett regelverk för examina- tionsformer
finnas så att lärare och teknologer vet vilka regler som finns. Detta regelverk skall
upprättas och underhålls av LiTH.
I högre studier skall ledstjärnan vara att förkovra sig och öka sina kunskaper. För att
teknologerna skall vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, vid ansökan till
utlandsstudier, stipendier m.m., skall graderade betyg utfärdas, om det inte finns
pedagogiska eller praktiska skäl till att endast utfärda G och U (godkänt respektive
underkänt).
Ur rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv och för att lärosätets myndighetsutövande
skall ske på saklig grund skall betygssättning alltid baseras på teknologens individuella prestation. Teknologer skall alltså aldrig bedömas i grupp. Med detta avråds det
inte från grupparbeten eller att examinerande moment genomförs i grupp.
LinTek menar endast att teknologers individuella prestation skall ligga till grund för
betygsbedömningen och att gruppbetyg därmed inte skall utfärdas. Ansvaret för att
kunna särskilja teknologers individuella prestationer skall ligga på examina- torn för
kursen.
För att teknologerna skall ges möjlighet att prestera på samtliga ordinarie tentamina bör dessa åtskiljas av tid för återhämtning. Det bör därför ligga en schemafri
dag mellan ordinarie tentamina.
Examinationen i en kurs skall inte variera i svårighetsgrad från examinationstillfälle
till examinationstillfälle eller från år till år. All examination skall bedömas objektivt
och konsekvent. Anonym examination skall tillämpas där det är praktiskt möjligt.
Examinationsresultat skall senast tio arbetsdagar efter examinationen tillkännages på
välkänd och lätt tillgänglig plats och inrapporteras till LADOK.
Då det finns obligatoriska moment i en kurs skall dessa ses som examination och
därmed ge poäng.
Alla studerande skall ha rätt att få sina kurser betyg- och poängsatta enligt ECTS.
Eventuella språkproblem får inte påverka prestationen vid examinationstillfället. Av
den anledningen skall det finnas möjlighet till examination på engelska. Om
teknologen skriver en tentamen som ej är på dennes hemspråk skall teknologen ha
rätt att ta med en ordbok vid tentamenstillfället.

LinTek anser
att examination skall mäta graden av förståelse och färdigheter.

att

alla studerande skall ha rätt att få sina kurser betygs- och poängsatta enligt
ECTS.

att

en kurs betygsform i första hand skall vara graderade betyg och endast om
pedagogiska eller praktiska skäl finns skall ograderade betyg tillämpas.

att

det är examinatorns ansvar att kunna särskilja individuella teknologers
prestationer.

att

teknologerna skall ha minst en schemafri dag mellan ordinarie tentamina.

LinTek kräver
att teknologers individuella prestation ligger till grund för utfärdandet av betyg.

att

examinationsformen skall anpassas till kursens karaktär.

att

examinationsresultat skall tillkännages senast tio arbetsdagar efter
examinationen på välkänd och lätt tillgänglig plats.

att

obligatoriska moment skall anses som examination.

att

ett komplett regelverk för examinationsformer upprättas och underhålls av
den tekniska fakulteten.

att

teknologer som inte har svenska som modersmål skall erbjudas möjlighet att
tentera på engelska.

att

anonym examination skall tillämpas där det är praktiskt möjligt.

att

lika antal högskolepoäng ska motsvara lika stor arbetsmängd på alla LiTH:s
kurser.

2.2.7 Plussning

Plussning är en möjlighet för teknologer att redovisa erhållen kunskap och förståelse
för ett högre betyg i en redan avklarad kurs. Tidpunkten när en teknolog
demonstrerar sina kunskaper ska inte vara av relevans. Det väsentliga är att
teknologen har erhållit och kan visa den förståelse och kunskapsnivå som krävs.
Att inte ha möjligheten att plussa kommer leda till att vissa teknologer istället väljer
att lämna in blanka tentamen när sökt resultat inte kan uppnås. Detta är ett fenomen
som är väl känt på andra fakulteter som inte har plussning.
LinTek kräver

att

plussning ska vara tillåten på alla tentamina.

2.2.8 Kompetens hos undervisande personal

Examinator i en kurs skall ansvara för och deltaga i planering och genomförande av
kursen. Om examinatorn inte har hand om någon del av undervisningen under
kursen bör denne på annat sätt ha kontinuerlig kontakt med teknologerna.
Personer som undervisar skall vara kompetenta i sitt ämne, engagerade, ha pedagogisk insikt och kunskap om jämlikhetsfrågor. Vid anställning, befordran,
lönesättning samt uppsägning av undervisande personal skall pedagogisk skicklighet och intresse såväl som vetenskaplig dito beaktas. All tjänstetillsättning skall
ske på rättssäkra grunder. Detta innebär att alla tjänster tydligt skall utlysas och att
personliga relationer inte skall ha någon betydelse samt att positiv särbehandling
och kvotering (baserat på ålder, social och etniskt bakgrund, kön, sexuell läggning
eller funktionshinder) endast ska tillämpas vid lika kompetens.
Lärarens uppgift i utbildningen är att stödja och uppmuntra teknologen till
självständiga studier samt delge teknologerna sin kunskap. Att lärare, såväl som
teknologer, är engagerade är en förutsättning för teknologernas lärande. Läraren skall
hålla sig informerad om utvecklingen inom sitt kunskapsområde och införliva nya
rön i undervisningen. För att lärarna skall kunna bemöta alla teknologer på ett bra
sätt och ge dem likvärdig undervisning krävs det att lärarna har kunskap om och vilja
att motarbeta de diskriminerande strukturer som finns i dagens samhälle.
Läsandet av pedagogik- och didaktikkurser skall kunna räknas som en del av, men
inte hela undervisningsplikten. I dessa pedagogik- och didaktikkurser skall det ingå
moment som tar upp undervisningssituationen ur ett genus- och jämlikhetsperspektiv. Dessutom skall poäng för sådana kurser få räknas in i doktorsexamen,
dock upp till en bestämd maxpoäng. Lärare bör förutom detta ha utrymme inom
tjänsten att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete, både för att utveckla sig själva
men även sina kurser. Ansvaret för att sådant utvecklingsarbete sker ligger dock på
LiTH, inte på den enskilda läraren.
LinTek anser
att lärarens uppgift är att främja teknologens eget arbete samt delge
teknologerna sin kunskap.

att

engagemang hos både lärare och teknolog är en förutsättning för en bra
inlärningsprocess.

att

tjänstetillsättning skall ske på ett rättssäkert och jämlikt sätt.

att

alla tjänster skall utlysas tydligt.

att

personliga relationer inte skall ha någon betydelse vid tjänstetillsättning.

LinTek kräver
att alla lärare skall vara kompetenta i sitt ämne.

att

alla lärare skall ha pedagogisk utbildning och insikt.

att

alla lärare ges utrymme inom tjänsten att bedriva pedagogiskt
utvecklingsarbete.

att

vid anställning, befordran, lönesättning samt uppsägning av personal som
skall ingå i undervisningen skall pedagogisk skicklighet och intresse såväl
som vetenskaplig dito betonas.

att

alla lärare skall ha insikt i genus- och jämlikhetsfrågor.

2.2.9 Internationell gångbarhet

De examina som ges vid LiTH skall vara internationellt gångbara. För att
LiTH-studerande skall kunna dra nytta av den allt mer internationella
arbetsmarknaden måste omvärlden förstå deras utbildningar och examina. Högskolorna i Sverige har gemensamt ansvar för att se till att de svenska utbildningarna och examina är internationellt jämförbara och gångbara. Vidare måste de
svenska lärosätena gemensamt värna om att ett gott rykte sprids om de svenska
utbildningarna och examina internationellt.
Idag är de flesta längre ingenjörsutbildningar i världen uppbyggda enligt en struk- tur
på antingen fem sammanhållna år eller tre plus två år. För många arbetsgivare i andra
länder är utbildningens längd ett viktigt kvalitetsmått, varför civilingenjörsutbildningen i Sverige bör omfatta 5 år.
Det måste även finnas någon form av system för att jämföra våra examina med
examina i andra länder. För att få internationellt gångbara examensbenämningarna,
skall civilingenjör och magister (i naturvetenskapliga ämnen) översättas med Mas- ter
of Science, likaså skall ingenjör och kandidat (i naturvetenskapliga ämnen) översättas
med Bachelor of Science.
LinTek anser
att högskolorna i Sverige har ett gemensamt ansvar för att de svenska
utbildningarna och examina är internationellt jämförbara och gångbara.
LinTek kräver
att civilingenjörsutbildningen skall vara fem år.

att

givna examina vid LiTH skall vara internationellt gångbara.

att

examensbenämningarna civilingenjör och magister (i naturvetenskapliga
ämnen) skall översättas med Master of Science.

att

examensbenämningarna ingenjör och kandidat (i natur-vetenskapliga ämnen)
skall översättas med Bachelor of Science.

2.2.10 Kvalitetssäkring och utvärdering

För att hålla en hög kvalitet på utbildningarna så krävs det att universitetet implementerar systematisk kvalitetssäkring på alla nivåer. Detta system skall inte bara
fokusera på kvalitetssäkring utan även kvalitetsutveckling för att garantera utbildningarnas fortsatta utveckling i rätt riktning. Detta system skall tydligt specificera
var ansvaret för de olika aspekterna av kvaliteten ligger samt innehålla en entydig
definition på kvalitet i högre utbildning.
Varje kurs och utbildning skall ständigt utvärderas för att utvecklingen aldrig skall
avstanna. Utvärderingen skall ske i ett samarbete mellan berörda teknologer, lärare
och assistenter. Alla har samma mål med utvärderingen; en ständig förbättring
av utbildningen. Den utvärdering som ordnas av teknologer skall tas på allvar av
berörda lärare och i samarbete med examinator användas som ett kvalitetsutvecklande instrument. Utvärderingarna bör vara ömsesidiga, dvs utvärdera både
kursen, lärarnas pedagogiska skicklighet likväl som teknologernas prestation och
engagemang. Kursansvariga bör uppmuntras till att anpassa kursvärderingen efter
sin egen kurs. Det bör ske ett utbyte av idéer och erfarenheter från utformning av
kursutvärderingar såväl inom som utanför den egna disciplinen.
Utvärderingar bör innehålla både kvalitativa och kvantitativa moment. Som underlag för mer kvalitativa utvärderingsformer, t.ex. diskussion mellan teknologer och
lärare, behövs någon form av kvantitativt underlag. Det bör samlas in på ett systematiskt sätt, t.ex. via ett underlag till hela gruppen. Det bör utföras någon form av
aktivitet i början av kursen (t.ex. information om förra årets kurs, vad som ändrats),
under kursens gång (t.ex. halvtidsutvärdering, muddy cards) och efter kursen slut
(t.ex. enkätundersökning, årskursråd). Utöver detta skall alltid, under kursens gång,
en bra dialog föras mellan teknologerna och lärarna för att diskutera och påverka
kursens utformning och innehåll. Kursutvärderingarna bör därför
ses som en kontinuerlig process och inte en aktivitet som genomförs efter kurs- ens
slut. Resultatet av utvärderingarna, med kommentarer av berörda parter, bör återges
till teknologerna, både de som gått kursen och nästa grupp som går kursen.
För att stämma av helheten i de utbildningar LiTH ger måste man se till samban- det
mellan de olika kurser teknologerna läser och vilket utbud av kurser som finns.
Dessutom är det viktigt att utbildningarnas giltighet och behovet av dem prövas.
LiTH bör därför ordna årskurs- och utbildningsutvärderingar.
Enligt lag skall alla studerande ha möjlighet att utvärdera sina kurser. Detta gäller
studerande för vilka LiTH är hemlärosäte likväl som för inresande teknologer.
LiTH har ansvar för att regelbundna och standardiserade kursvärderingar genomförs även i kurser där enbart inresande teknologer deltar i undervisningen. Ett sätt att
göra detta är att se till att kursvärderingar via studentportalen går att utföra på
engelska.

Inresande teknologer som efter en period vid LiTH lämnar Sverige har fått erfarenheter som LiTH skall ta tillvara på. Erfarenheterna kan användas till att förbät- tra
LiTH:s mottagning av inresande teknologer, men kan även vara intressanta i
marknadsföringssyfte.
LinTek anser
att utvärderingar skall vara ömsesidiga.

att

utvärderingar bör innehålla både kvalitativa och kvantitativa moment.

att

utvärderingar skall ses som en kontinuerlig process.

att

resultat av utvärderingar skall återföras till teknologerna.

att

LiTH bör ordna årskurs- och utbildningsutvärderingar.

LinTek kräver
att utvärderingar skall ske i samarbete mellan lärare och teknologer

att

teknologernas utvärdering tas på allvar och i samarbete med examinator leder
till konstruktiva förbättringar av kursen.

att

inresande teknologer vid LiTH skall ha samma möjligheter att utvärdera sina
kurser som studerande för vilka LiTH är hemlärosätet.

att

LiU tillser att ett system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
utbildningarna finns implementerat i LiU:s verksamhet.

2.3

Praktik

I en högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen bör det ges möjlighet att utföra
praktik, eftersom dessa examina är yrkesinriktade. Praktiken syftar till att göra
teknologen förtrogen med arbetslivet samt att ge en inblick i hur de kunskaper som
förvärvats vid studierna kan användas. LiTH bör ansvara för att ge teknologer på
högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogrammen möjligheten att utföra kvalificerad praktik.
LinTek anser
att praktik skall få tillgodoräknas inom ramen för en högskoleingenjörs- eller
civilingenjörsexamen.

2.4

Examensarbete

I samtliga utbildningar skall examensarbete ingå som ett obligatoriskt moment. Ett
examensarbete skall utföras för att teknologerna skall visa att de har tillgodogjort sig
kunskaper inom utbildningen och kan tillämpa dessa på ett större problem.
För att avlägga högskoleingenjörs-, civilingenjörs-, kandidat-, eller masterexamen
licentiat- och doktorandexamen från LiTH måste därför ett examensarbete och en
tillhörande opponering utföras. För högskoleingenjörs-, kandidat- och magisterex-

amen skall examensarbetet omfatta minst 15 högskolepoäng och skall för magister
ligga på avancerad nivå. För civilingenjörsexamen skall examensarbetet omfatta
minst 30 högskolepoäng och ligga på avancerad nivå. För masterexamen skall examensarbetet omfatta minst 30 högskolepoäng alternativt två examensarbeten om
minst 15 högskolepoäng vardera och ligga på avancerad nivå. En opponering på
examensarbetet skall genomföras av en teknolog och bedömas av examinator för
respondentens (den som lägger fram examensarbetet) arbete.
Även inom examensarbete är internationella erfarenheter av stor betydelse. LiTH har
ett ansvar att säkerställa möjligheten för studerande att hitta examensarbeten
utomlands.
LinTek anser
att information om examensarbete utomlands skall finnas lättillgänglig.
LinTek kräver
att studerande skall ha möjlighet att göra sitt examensarbete, eller del av det,
utomlands.

att

alla examensarbeten skall ha opponenter.

att

det för högskoleingenjörs- och kandidatexamen krävs ett examensarbete om
minst 15 högskolepoäng.

att

det för civilingenjörsexamen krävs ett examensarbete om minst 30
högskolepoäng.

att

det för masterexamen krävs ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng
alternativt två examensarbeten om minst 15 högskolepoäng vardera.

2.5

Språk i utbildningarna

I en värld av ökande internationalisering så är det vitalt att de som examineras har
möjlighet att utvecklas språkmässigt under sina studier. Det skall finnas ett stort
utbud av kurser som ges på engelska. Att läsa kurser på engelska, tillsammans med
inresande teknologer, skall uppmuntras för att teknologerna skall lära sig att verka i
internationella miljöer. Då kurser ges på annat språk än svenska är det viktigt att
kvaliteten på kurserna inte sänks och att de undervisande lärarna talar språket väl
samt är väl bekanta med den relevanta fackterminologin för att inte komplicera
teknologernas lärande.
Allt information och all undervisning i en kurs bör, i största möjliga mån, vara på det
språk som anges i studiehandboken. Gällande kurslitteratur är engelska alltid ett fullt
acceptabelt alternativ om det skulle vara den mest passande litteraturen för kursen.
Teknologerna skall även ha goda möjligheter att läsa språkkurser för att ytterligare
fördjupa sina språkkunskaper.

LinTek anser
att allt material som rekommenderas och tillhandahålls, samt all undervisning,
under en kurs skall vara på samma språk som kursen ges på, i den mån det är
möjligt.
LinTek kräver
att lärare som skall undervisa på ett främmande språk talar språket väl och
behärskar ämnets fackterminologi.

att

undervisning på främmande språk inte sänker kvaliteten.

att

teknologer inte skall begränsas av ett smalt utbud av kurser på engelska.

att

alla teknologer skall erbjudas språkkurser.

2.6

Utbildnings- och forskningsinformation

Det skall finnas en studiehandbok som sammanfattar alla kurser som ges på LiTH.
Studiehandboken skall också beskriva de utbildningar LiTH har för olika examina
samt kursplaner för samtliga kurser. Kursplanen skall innehålla mål, förkunskapskrav, organisation, nivå, huvudämne, kursinnehåll, litteratur, omfattning, examinationsform, kursansvarig, en länk till kursens hemsida, information om vilket språk
kursen ges på samt för vem och när den ges. Alla teknologer skall ha tillgång till
en studiehandbok och den skall hållas aktuell och komplett. Denna information är
nödvändig för att valfriheten i utbildningen skall vara praktiskt genomförbar.
Det skall dessutom finnas utförlig, lätt tillgänglig och uppdaterad information om
doktorandkurser samt kurser på övriga delar av universitetet så att de som så
önskar har goda möjligheter att läsa kurser utanför den tekniska grundutbildningen.

LiTH skall informera teknologerna om vilken forskning högskolan bedriver, visa på
tillämpningar av densamma samt tala om hur den står sig internationellt. Denna
information bör även förmedlas populärvetenskapligt för att höja intresset bland
teknologer i de lägre årskurserna.
LinTek anser
att uppdaterad information om doktorandkurser skall finnas tillgänglig för
studerande i grundutbildningen.

att

LiTH skall informera teknologerna om den forskning som högskolan
bedriver.

LinTek kräver
att alla teknologer har tillgång till en studiehandbok med fullständiga kursplaner
för LiTH:s samtliga kurser.

att

2.7

information om kurser på övriga universitetet finns tillgängliga och
uppdaterade.

Kursplanering och kursinformation

Minst fyra veckor innan kursstart skall information om kurserna finnas tillgänglig på
en plats lättillgänglig och känd för teknologerna, förslagsvis på kursens hem- sida.
Kursinformation skall innehålla kursens syfte, nivå, förkunskaper, var och när första
föreläsningen är, en översiktlig föreläsningsplan, litteraturlista med olika
alternativ, referenser till fördjupningsstudier, huvudsakliga moment, undervisningsform och examinationsform med utförliga anvisningar vid behov, eventuella betygskrav samt institution, kursansvarig och övriga lärare i kursen.
Det krävs med all rätt att teknologen skall vara engagerad och förberedd i sina
studier. För att detta skall vara möjligt krävs dock att de som är ansvariga för
kurserna har god framförhållning i planering av och information om utbildningen
så att teknologen kan planera både studier och socialt liv.
Det krävs att schemat för undervisningen finns till hands minst fyra veckor innan
kursstart för att teknologerna skall kunna planera sina studier och sitt sociala liv.
Schemat skall innehålla tid och plats för alla schemalagda undervisningstillfällen.
Alla salar som skall användas under kursen skall vara bokade när schemat ges ut.
Detta schema skall finnas på en plats som är lättillgänglig för och allmänt känd av
teknologerna. Att schemalägga undervisning för heltidsstuderande på kvällstid
minskar deras möjlighet till ett socialt liv utanför studentkollektivet. Detta drabbar
alla teknologer, men försvårar i ännu högre grad för teknologer med barn. För att
möjliggöra att alla grupper av teknologer skall kunna närvara i undervisningen, skall
alla kursmoment gå att genomföra på dagtid. Detta gäller dock ej kvällskurser. Den
schemalagda tiden av för en studieinriktnings obligatoriska kurser får inte läggas så
att undervisningstillfällena för dessa kurser krockar. Därför skall block- systemet
användas fullt ut vid schemaläggning. Krockar mellan kurser ur olika block skall inte
heller förekomma. För att ge varje kurs en plats i helheten är samarbete över
kursgränserna en viktig del. Detta för att på ett naturligt vis knyta ihop kunskaper
och tillämpningar. Man måste dock alltid ha möjligheten att endast läsa och
tillgodogöra sig en av de kurser som samarbetar. Man skall inte få det svårare att
tillgodogöra sig en kurs enbart för att man inte samtidigt läser en annan kurs, om det
inte finns något angivet i förkunskapskraven.

Den kurslitteratur som rekommenderas till en kurs skall vara välskriven och hållas
ständigt aktuell. Kursansvarig ansvarar för att information om kurslitteratur finns
tillgänglig minst fyra veckor innan kursens början. Kurslitteraturen skall, om inte
särskilda skäl föreligger, vara på engelska eller svenska. Det främsta kriteriet för val
av kurslitteratur skall vara dess kvalitet. Om litteraturen är på främmande språk,
skall det finnas en ordlista med vedertagna svenska översättningar av facktermerna.
Den litteraturlista som medföljer kursinformationen skall omfatta böcker som
uppfyller ovanstående krav. Kursansvariges kommentarer om böckerna bör även
finnas med.
Det material som rekommenderas och tillhandahålls skall tillsammans täcka
kursen. Litteraturen får gärna spänna över ett större fält än kursen för att ge
möjlighet till fördjupning. I de fall som föreläsnings- eller lektionsmaterial i digital
form finns så är det fördelaktigt om teknologerna ges möjlighet att ta del av detta i
några dagar inför tillfället i fråga så att de som vill använda materialet för förberedelser har möjlighet till detta.
Information kopplad till kurser såsom föreläsningar, exempeltentamina,
laborationshandledningar med mera ska förmedlas till teknologerna på samma sätt
i samtliga kurser. Detta för att underlätta för studenterna samt minska förvirring
och missförstånd.
LinTek anser
att samarbete skall bedrivas över kursgränserna.

att

kursansvarig ansvarar för att information om kurslitteratur finns tillgänglig i
tid.

att

kurslitteratur skall vara på engelska eller svenska om inte särskilda skäl finns.

att

det främsta kriteriet för val av kurslitteratur skall vara dess kvalitet.

att

all information teknologerna behöver för sina studier bör finnas tillgänglig på
en gemensam kombinerad student- och kurswebb.

att

information kopplad till kurser förmedlas på samma sätt i samtliga kurser.

LinTek kräver
att alla kursmoment skall gå att genomföra på dagtid om inte särskilda skäl
föreligger.

att

kursinformation och schema finns tillgängligt minst fyra veckor innan
kursstart.

att

all kursinformation och alla schema skall finnas samlat på ett ställe,
lättillgänglig för och allmänt känd av teknologerna.

2.8

Möjlighet att läsa doktorandkurser

Efter examen skall det finnas möjlighet till ytterligare fördjupning. Det är därför av
vikt att doktorandkurser är tillgängliga även för andra än doktorander och studerande vid LiTH. Det är bra om vägen till en doktorsexamen är så kort som möjligt
för den forskningsintresserade teknologen. Om man fick nytta av de doktorandkurser man läst under grundutbildningen i sina forskarstudier så skulle institutionerna av rekryteringsskäl marknadsföra doktorandkurser mer mot teknologer i
grundutbildningen vilket skulle uppmuntra teknologer att läsa doktorandkurser och
därmed stärka kopplingen mellan grundutbildning och forskning. Det skulle
vara olyckligt om doktoranden tvingas att läsa om kurser enbart för att det inte kan
göras ett tillgodoräknade av kurser som lästs under grundutbildningstiden.
LinTek anser
att poäng för lästa doktorandkurser skall få räknas in i doktorsexamen
oberoende av om dessa poäng redan räknats in i tidigare erhållna examina.
LinTek kräver
att doktorandkurser är tillgängliga för andra än doktorander och studerande vid
LiTH.

2.9

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en högskola eller
ett universitet. Det kan exempelvis röra sig om ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina anställda.
Linköpings universitet har mycket att erbjuda samhället i stort, däribland kunskapsspridning genom uppdragsutbildning. Grundutbildning och forskarutbildning
är dock universitetets primära uppgift och får därför aldrig stå tillbaka för uppdragsutbildning vad gäller lärarresurser, tillgång till lokaler och laborationsutrustning,
tider, etc. All kunskap som förmedlas via universitetet skall vila på en vetenskaplig
grund. Därför bör samma vetenskapliga krav gälla för uppdragsutbildning som för
kurser inom grund- och forskarutbildning.
Uppdragsutbildningen kan innebära ett resurstillskott till högskolan men det är
viktigt att den aldrig blir en inkomstkälla som LiTH är beroende av. Uppdragsutbildningen får inte begränsa vilken forskning och annan utbildning som finns tillgänglig.
LinTek anser
att samma vetenskapliga krav ska gälla för kurser i uppdragsutbildningen som
för kurser inom grund- och forskarutbildningen.

att

det är viktigt att LiTH inte är beroende av inkomster från
uppdragsutbildningar.

LinTek kräver
att uppdragsutbildningen inte får inverka negativt på grund- och
forskarutbildningen.

2.10 Terminsupplägg
Tekniska högskolan har tidigare haft ett terminsupplägg som innebar att alla kurser
på hösten examinerades innan årsskiftet. Detta var av teknologerna ett mycket
uppskattat upplägg bland annat för att det gav teknologerna möjlighet till en paus i
studierna mellan höst- och vårtermin.
För att teknologerna ska kunna ta till sig kursernas innehåll på bästa sätt bör ett
terminsupplägg med två läsperioder per termin tillämpas, med efterföljande tentamensperioder.
För att ge teknologer som kommit efter i sina studier möjlighet att komma ikapp
så bör det finnas flertalet möjligheter per år att tentera redan genomförda kurser.
Dessa omtentamensperioder skall vara helt undervisningsfria. För att se till att alla
kurser som teknologerna har att omtentera inte hamnar samtidigt bör LiTH ha
minst fem omtentamensperioder per år. Dessa skall vara placerade så att de stör
teknologernas ordinarie studier minimalt.
LinTek anser
att det är fördelaktigt att ha en helt studiefri period kring årsskiftet

att

LiTH bör tillämpa terminsupplägg med två läsperioder per termin, med
efterföljande tentamensperioder

att

LiTH bör ha en omtentamensperiod tillhörande varje ordinarie
tentamensperiod samt ett uppsamlingstillfälle för samtliga tentamina, vilka är
helt fria från undervisning och ordinarie tentamen.

2.11 Studievägledning
Teknologerna skall känna att de alltid kan vända sig till studievägledningen när de
har frågor eller problem kring sin studiesituation. För att studievägledningens roll
skall vara tydlig bör deras arbetsuppgifter fokusera på att vägleda teknologer.
Det är alltid viktigt att teknologerna kan få svar på sina frågor och stöd i sin
studieplanering. Därför skall studievägledarna finnas tillgängliga i alla perioder
under läsåret och teknologerna skall aldrig riskera att bli utan stöd.
Under teknologens första år vid LiTH skall studievägledningen arbeta med
uppsökande verksamhet så att teknologen får en naturlig kontakt med studievägledningen.
Studievägledarna skall ha kompetens och intresse för branschen. Informationen
om utbildningen måste hålla hög kvalitet.

I sin utbildning skall teknologen ha möjlighet till kontakt med studievägledare eller
lärare som kan visa teknologen tillrätta genom hela utbildningen. En sådan personlig kontakt skall kunna vara till stöd och hjälp när studierna blir alltför påfrestande.
Studievägledningen skall aktivt söka upp teknologer som har problem med studiemedel, uppflyttningskrav etc. Det är viktigt att teknologer i svåra situationer
känner ett stöd både från kåren och från universitetet. Det är viktigt med en god
kontakt mellan studievägledningen och Studenthälsan i de fall teknologen kan vara
i behov av stödsamtal etc.
Det bör finnas speciella studievägledare som har hand om de inresande teknologernas frågor och problem. Det bör finnas en central punkt på universitetet dit de
kan vända sig och antingen få hjälp direkt eller bli hänvisade till rätt person.
LinTek anser
att studievägledningen bör ha uppsökande verksamhet under teknologens första
läsår.

att

LiTH:s studievägledning skall fokusera på att vägleda teknologer i
utbildningen.

LinTek kräver
att studievägledare skall ha nödvändig utbildning och bakgrund.

att

studievägledningen har goda kunskaper om teknologernas förhållanden och
de kurser som erbjuds.

att

en studievägledare för inresande teknologer skall finnas.

att

LiTH:s studievägledning skall ha en bra tillgänglighet gentemot teknologerna
i alla perioder under läsåret.

2.12 Examen
2.12.1 Grundförutsättningar

Vägen från antagning till avlagd examen är lång. Denna väg skall emellertid vara
fri från strukturella hinder och det bör därför finnas samma bredd med avseende
på kön, ålder, social- och/eller etnisk bakgrund bland teknologer som tar examen
som bland de som antagits. Teknologer får aldrig hindras i sin strävan mot examen
på grund av sitt kön eller sin könsidentitet, sin sociala bakgrund, etnicitet, ålder,
sexuell läggning, funktionshinder, familjesituation, etc.
LinTek anser
att uppvisad bredd (med avseende på kön, ålder, social- och/eller etnisk
bakgrund) bland utexaminerade teknologer bör vara densamma som hos
antagna.

LinTek kräver
att teknologer aldrig skall hindras i sin strävan mot examen på grund av sitt kön
eller sin könsidentitet, sin sociala bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell läggning,
funktionshinder, familjesituation, etc.
2.12.2 Examen och examina

LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-, kandidat-, licentiat- och doktorandexamen. I de generella examina (master- och kandidatexamen) skall minst hälften av poängen vara inom ett fördjupningsämne.
För att teknologerna på ingenjörsutbildningarna skall ha större nytta av sin examen
utanför Sverige så skall utbildningarna vara utformade på ett sådant sätt att civilingenjörsstudenterna även får ut en masterexamen och att högskoleingenjörsstudenterna får ut en kandidatexamen.
LinTek anser
att LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-,
kandidat-, licentiat- och doktorandexamen.
LinTek kräver
att civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna vid LiTH är utformade
så att de även ger en master- respektive kandidatexamen.

3. Mottagning
3.1

Mottagningens syfte

Att börja studera vid ett universitet är för många ett stort steg ut i det okända och
för vissa det första steget ut i vuxenlivet. En ny värld öppnar sig och de nya teknologerna kastas ofta in i en ny och annorlunda verklighet i ett studentliv bestående
av ett brett spektrum av studenter. I detta läge är en väl fungerande, bred och effektiv mottagningsverksamhet av stor betydelse.
Syftet med mottagningsverksamheten är att samtidigt välkomna och förbereda de
nya teknologerna för deras tid vid Linköpings universitet. Det skall vara både roligt
och spännande att börja studera och mottagningen skall vara en rolig period värd
att minnas resten av livet.

3.2

Organisation kring mottagningen

LiTH och LinTek ansvarar för mottagningsverksamheten gentemot nya grundutbildningsstudenter. Det är viktigt att samarbetet fungerar väl och att båda arbetar
för att teknologerna skall känna sig välkomna. Ambitionen bör vara att ha Sveriges
bästa mottagning. LiTH och LinTek bör även ansvara för att inresande teknologer
får en väl organiserad mottagning.
LinTek kräver
att LiTH stödjer LinTek i arbetet för en väl fungerande mottagning.

3.3

Mottagning för inresande teknologer

Inresande teknologer är teknologer som nyligen kommit till Sverige och därmed
inte är helt bekanta med det svenska språket och den svenska kulturen.
Dessa teknologer behöver extra stöd för att integreras i det svenska samhället och
därmed inte hindras i sin studiesituation på grund av socialt och kulturellt utanförskap. Det bör finnas en central punkt på universitetet dit de kan vända sig och få
hjälp eller bli hänvisade till lämplig person.

Universitetet ansvarar för att skapa förutsättningar för att internationella teknologer skall
kunna integreras i det svenska samhället. Detta genom specifikt riktade åtgärder såsom
språk- och kulturkurser, extra mottagningsverksamhet, fadderverksamhet och specifika
kontaktpersoner.
LinTek kräver
att universitetet ansvarar för att skapa förutsättningar för inresande teknologers
integration i det svenska samhället.

att

speciella kontaktpersoner för inresande teknologer skall finnas.

4. Samverkan med samhälle
och näringsliv
4.1

Marknadsföring och information i rekryteringssyfte

SYV-konsulenter, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlingar har en viktig
uppgift i informationen för val till högre studier. En av LiTH:s uppgifter är att
hålla SYV-konsulenter och arbetsförmedlingar med ständigt aktuell information
om högskolan och dess utbildningar. I detta sammanhang bör påpekas att man
skall informera om de alternativ som finns och inte bara trycka på det bekvämaste
utbildningssättet för högskolan. I den information som går ut från högskolan skall
det anges vad som krävs för att klara av en viss utbildning.
För att få de bästa studenterna till LiTH måste högskolan visa upp sig, sina utbildningar och sin forskning för omvärlden. Därför skall LiTH verka för att synas i
dags- och fackpress. Andra viktiga sätt att marknadsföra högskolan är att sända ut
tenkologer som får berätta om LiTH och dess utbildningar för gymnasieeleverna
samt att fortbilda gymnasielärare. Dessa teknologers engagemang skall uppmuntras i form av någon ersättning, som LiTH skall stå för. Särskilt viktigt är denna
spridning av information på grund- och gymnasieskolan som utgör en framtida
rekryteringsbas till tekniska högskolan. Det är LiTH som skall bära huvudansvaret
för rekrytering till tekniska högskolan. Detta ansvar får inte läggas över på någon
annan part t.ex. studentkår eller sektioner.
LinTek anser
att LiTH har ansvaret för att information om LiTH:s utbildningar finns hos
SYV-konsulenter och arbetsförmedlingar runt om i hela landet.

att

LiTH skall marknadsföra sig aktivt under hela året.

att

teknologer i stor utsträckning skall engageras i den uppsökande
verksamheten.

LinTek kräver
att LiTH tar huvudansvaret för rekrytering.

4.2

Marknadsföring av teknologer gentemot
och förberedelser inför arbetslivet

För att teknologerna skall etablera sig på arbetsmarknaden är det viktigt att näringslivet känner till utbildningarna. Ansvaret för att marknadsföra utbildningarna
ligger på LiTH. Det måste vara lika viktigt för LiTH att se till att teknologerna
som tagit sig till högskolan även tar sig igenom utbildningarna och etablerar sig på
arbetsmarknaden.
LiTH har ansvaret för att framtida arbetsgivare vet vilken utbildning och forskning
högskolan bedriver. LiTH bör aktivt arbeta för att forskningsresultat och artiklar
publiceras i såväl nationell och internationell fackpress som nationell dagspress.
För att teknologerna skall vara medvetna om deras framtida yrkesroll och vad som
förväntas av dem krävs att kontakter med arbetslivet införlivas i utbildningen.
Att se den verkliga tillämpningen av det teoretiska ämnet är även något som ökar
motivationen hos teknologerna. LiTH har ett stort ansvar för att teknologerna får
en konkurrenskraftig utbildning och därför måste LiTH se till att alla teknologer är
väl insatta i sin framtida yrkesroll. Det finns många sätt att öka integrationen mellan teknologerna och arbetslivet, till exempel genom gästföreläsningar, case eller
studiebesök i kurserna.
Att se till att teknologerna etablerar sig på arbetsmarknaden är något som LiTH
borde se som självklart. Förutom att arbeta för att öka integrationen mellan
näringsliv och högskola måste teknologerna göras medvetna om sina valmöjligheter. LiTH skall erbjuda teknologerna de verktyg de behöver för att konkurrera på arbetsmarknaden och söka jobb, exjobb och praktik.
LinTek anser
att LiTH bär ansvaret för att framtida arbetsgivare är medvetna om den
verksamhet högskolan bedriver.
LinTek kräver
att LiTH skall marknadsföra alla sina utbildningar gentemot framtida
arbetsgivare.

4.3

Samhällets kunskapsutveckling

Att sprida kunskap och bidra till samhällets utveckling är en av de viktigaste
uppgifter som universitet och högskolor har. Detta görs inte bara genom att utbilda studenter som sedan verkar i olika delar av samhället utan universitet måste
även sprida sina forskningsresultat och information om utbildningarna via andra
kanaler.

LiTH har ansvaret för att sprida till övriga samhället vilken utbildning och forskning högskolan bedriver. LiTH bör aktivt arbeta för att forskningsresultat och
artiklar publiceras i såväl nationell och internationell fackpress som nationell dagspress.
LinTek anser
att LiTH skall ta sitt ansvar för att sprida naturvetenskapligt och tekniskt
kunnande i samhället.

4.4

Integration med näringslivet

Samverkan är ett område som blivit allt mer eftertraktat, både för näringslivet
och universitetet, och därmed även teknologer. Kontakt mellan teknologer
och näringsliv redan under utbildningen bidrar till att teknologerna vid sin
examen är mer förberedda för arbetslivet, mer insatta i vad som krävs av dem
och mer uppmärksamma på sina framtidsutsikter. Samverkan bidrar också till
att teknologerna får en första kontakt med en potentiell framtida arbetsplats.
För samtliga utbildningsprogram är samverkan med näringslivet viktigt och
bör därför finnas för alla program vid LiTH. Teknologerna är mycket positiva
till samverkan och öppna för densamma i många olika former.
Samverkan kan vara svårt att särskilja från direkt företagsrepresentation, vilket
definieras som marknadsföring av företaget. Detta är en utmaning inom
undervisningen vid LiTH.
Med anledning av detta och med LinTeks mål och visioner i åtanke bör
LinTek aktivt verka för att samverkan blir en del av alla utbildningsprogram
vid LiTH.

LinTek anser
att företagsrepresentanten skall primärt föreläsa som kunskapskälla. att
företagsrepresentation skall ske genom sektioner, föreningar och kårer,
inte i samband med undervisning.
LinTek kräver
att LiTH har ansvaret för att det finns tydlig näringslivsanknytning i
samtliga utbildningsprogram vid LiTH, där anknytningen skall vara starkt kopplad till
kursmål i den berörda kursen.

5. Internationalisering
5.1

Internationella utbyten

Det skall finnas stora möjligheter att göra en del av sin utbildning utomlands. LiU
och LiTH bör arbeta för utbyten med andra erkända universitet i olika länder.
Även lärare och forskarstudenter bör få möjlighet att delta i olika internationella
utbyten mellan universitet för att få nya insikter och kunskaper som sedan kommer
grundutbildningen till godo.
De gästforskare som LiTH tar emot skall kunna delta i grundutbildningen, genom
exempelvis föreläsningar, i för teknologen intressanta ämnen.
LinTek anser
att de gästforskare som kommer till LiTH skall kunna delta i grundutbildningen.
LinTek kräver
att det skall finnas möjligheter att göra en del av sin utbildning, oavsett nivå,
utomlands.

5.2

Kontakt och avtal med lärosäten utomlands

Det är LiTH:s uppgift att knyta kontakter med andra lärosäten. LiTH bör arbeta
för utbyte med lärosäten i flera länder genom att teckna avtal med dessa om
utbytesplatser för de studerande. Det är viktigt för LiU att ha samarbeten med
både mer och mindre erkända universitet. Detta för att ha samarbeten som både
lyfter LiU och som lyfter den andra parten.
Vid avtalsskrivandet skall LiTH ta hänsyn till såväl utbildningskvaliteten som
den sociala miljön vid utbyteslärosätet. I de fall ett avtal bara gäller en del av ett
lärosäte skall detta tydligt anges och konsekvenserna därav (t.ex. att det bara går
att välja kurser från en av flera fakulteter) förklaras överallt där information om
lärosätet finns. LiTH skall arbeta för att så många som möjligt får möjlighet att
studera vid annat lärosäte utan att ge avkall på kvalitetskontrollen av de lärosäten
LiTH tecknar avtal med.
LiTH måste aktivt marknadsföra sig och göra sig känd bland studerande vid andra
lärosäten. Genom ett nationellt samarbete kan högskolorna effektivt sprida information om det svenska utbildningssystemet utomlands.

LinTek kräver
att LiTH gör en noggrann kvalitetskontroll av utbildningarna vid de lärosäten de
tecknar avtal med.

att

5.3

LiTH marknadsför sig aktivt gentemot studerande vid lärosäten utomlands.

Ansvar för utbytesprogram

Grundläggande för utbytesprogrammen är att det är universitetet som har ansvaret. Kåren är en tillgång och bör hjälpa till med olika aktiviteter. Universitetet
som huvudansvarig skall ha en väl fungerande organisation för programmen, så
att de inresande teknologerna känner sig välkomna och får ut mycket av tiden vid
universitetet.
LinTek anser
att universitetet bär huvudansvaret för allt som rör utbytesprogrammen.
LinTek kräver
att universitetet och LiTH har väl fungerande organisationer för
utbytesverksamheten.

5.4

Antagning till internationella program vid LiTH

Ansökan och antagning till de utbytesprogram som finns vid LiTH skall ske enhetligt och rättvist, enligt på förhand väl definierade regler. Reglerna bör med jämna
mellanrum ses över.
Ansökningarna från studerande som vill studera på ett av LiTH:s masterprogram
på engelska skall även de behandlas enhetligt och rättvist, enligt på förhand väl
definierade regler. De inresande teknologerna skall antas enligt samma regler som
de svenska teknologerna som söker till programmen.
Högskolan fattar beslut som gäller antagning av studerande till utbytesprogram
och tillgodoräknande av poäng tagna vid utländska universitet. Enligt högskoleförordningen skall de studerande ha representanter i alla grupper som handhar internationella ärenden.
De studerande skall ha rätt att överklaga beslut som är tagna utan saklig grund.
LinTek kräver
att ansökan och antagning skall ske enhetligt och rättvist, enligt på förhand väl
definierade regler.

att

osakligt grundade beslut skall kunna överklagas på minst tre nivåer.

5.5

Tillgodoräknande av studier från annat lärosäte än LiTH

LiTH skall fullt ut acceptera mottagarlandets examinationsformer och tillgodoräkna de studerandes studier utomlands som om de hade läst kvar vid LiTH.
LiTH skall acceptera, förstå och kunna värdera de betyg och poäng en studerande
kommer hem med, oavsett om dessa följer ECTS-systemet eller ej.
För att underlätta studentmobilitet krävs att det i varje programnämnd vid LiTH
finns en viss flexibilitet vid tillgodoräknande. Det skall inte krävas att en kurs som
lästs vid ett annat lärosäte exakt skall motsvara den kurs teknologen annars skulle
ha läst vid LiTH.
Regler för tillgodoräknande av kurser skall finnas lättillgängliga så att alla teknologer kan ta reda på vilka förutsättningar som finns. Teknologerna bör få ett preliminärt besked om tillgodoräkning redan innan avfärd. En teknolog skall ha rätt att
överklaga alla beslut om tillgodoräknande.
LinTek kräver
att flexibilitet skall finnas i bedömningen av kurser tagna vid andra
lärosäten och att onödiga hinder för studentmobilitet skall undanröjas av
programnämnderna.

att

regler för tillgodoräknande och utbyte av kurser och studieperioder skall
finnas lättillgängliga för alla studerande.

att

osakligt grundade beslut skall kunna överklagas på minst tre nivåer.

att

beslut om tillgodoräknande av kurser skall vara klart inom två månader efter
det att teknologen lämnat in en korrekt ansökan.

5.6

Introduktion för inresande masterstudenter

När inresande masterstudenter anländer till universitetet så upplever de i många
fall stora skillnader i kultur och akademiskt synsätt jämfört med sitt hemland. För
att de skall få förståelse och en bra möjlighet att komma in i studierna bör masterprogrammen innehålla en obligatorisk introduktion. Introduktionen bör ta
upp hur det fungerar att studera i Sverige och det svenska systemet för studentinflytande.
LinTek kräver
att alla LiU:s engelskspråkiga masterprogram innehåller en introduktion till
studier i Sverige.

6. Resurser och tjänster
6.1

Lokaler och utrustning på universitetet

Högkvalitativ utbildning kan inte ske med undermåliga resurser. Teknologerna bör
ha i stort sett fri tillgång till läsplatser och laborationsutrustning. Detta motiveras
med att teknologerna skall ha möjlighet att fördjupa sig inom sitt område. Det
bedrivs allt mer undervisning i projektform och det är då viktigt att det finns en
stor tillgång till grupprum, där projektgrupper kan arbeta ostört.
För att högklassig utbildning skall kunna bedrivas måste välutrustade bibliotek
finnas på samtliga campus. Det är universitetets ansvar att tillgodose detta behov.
Biblioteken skall hålla en hög tillgänglighet och vara rustade för att möta de krav
teknologer och forskare vid ett universitet har.
Det är viktigt att stimulera kreativitet och eget initiativ även vid sidan av den schemalagda undervisningen. Tillgång till bibliotek, läsplatser, grupparbetsrum och
datorer, såväl dagtid som kvällstid och helger, är en nödvändighet för goda studieresultat samt ett levande campus. Ingen teknolog skall hindras tillträde till de
lokaler som den har tillgång till dagtid.
Att internet skall finnas tillgängligt på campus för alla teknologer är en självklarhet
för att teknologerna skall ges möjlighet till självständiga studier. För ett förenkla
för teknologerna bör samtliga digitala universitetsresurser finnas under samma
inloggning. Det skall finnas möjlighet att komma åt detta studentkonto även då
teknologen inte är ansluten direkt till LiU-nätverket.
LinTek kräver
att alla teknologer skall ha fri tillgång till laborationsutrustning om inte särskilda
skäl föreligger.

att

välutrustade bibliotek med god tillgänglighet finns på samtliga campus.

att

teknologer inte kvällstid och helger skall hindras tillträde till de lokaler man
dagtid har tillgång till.

att

alla teknologer skall ha tillgång till internet på universitetet.

att

avstängning från resurser ej får ske utan tillräckliga bevis.

att

6.2

teknologer skall kunna komma åt sina studentkonton även då de inte är
direkt anslutna till LiU-nätverket.

Studie- och arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen omfattar både studenter och anställda vid högskolan och på
samma sätt som för all annan verksamhet vid LiU så skall studenterna vara representerade i diskussioner kring arbetsmiljö. Ett samrådsorgan för studenternas
arbetsmiljö behövs för att hålla i övergripande arbetsmiljöfrågor. Att arbetsmiljön
för teknologerna är tillfredsställande är viktigt eftersom de ofta tillbringar mer än
åtta timmar per dag på universitetsområdena. Vid projektering och utformning av
nya byggnader skall teknologerna finnas representerade för att tillse att teknologernas åsikter tas i beaktande även där.
Att studie- och arbetsmiljön på campus håller en hög nivå är en gemensam
angelägenhet för både studenter, anställda och ledning på universitetet. Alla som
nyttjar och vistas i lokalerna har ett ansvar för att de förhåller sig till de regler som
gäller för lokalen.
LinTek anser
att universitetet, anställda och studenter har ett gemensamt ansvar för studie och
arbetsmiljön på campus.
LinTek kräver
att det vid universitetet finns ett samrådsorgan som specifikt behandlar
studenters arbetsmiljö.

att

studeranderepresentanter är med vid projektering och utformning av nya
lokaler och byggnader.

att

LinTek fortlöpande och i god tid underrättas om förändringar av betydelse
för teknologernas arbetsmiljö.

att

LinTek skall kunna ta del av handlingar och erhålla upplysningar som är av
betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.

att

LinTek skall kunna begära och delta i skyddsrond och andra undersökningar
som rör arbetsmiljöförhållanden inom skyddsområdet.

6.2.1 Fysisk studie- och arbetsmiljö

Det skall finnas tillräckliga mängder av läs-, grupp- och datorarbetsrum i anslutning till undervisningslokalerna. Universitetet måste ta ansvar för dessa lokaler.
Läsplatser utanför universitetsområdena måste betraktas som komplement. Studieplatserna skall vara väl upplysta, ha god ventilation och ergonomiskt riktiga möbler
samt vara ljudisolerade.

För att teknologer skall kunna arbeta ordentligt krävs även utrymmen för avkoppling på luncher och icke schemalagd tid. Där bör teknologen ges möjlighet att
vila, samtala, värma och äta medhavd mat. Teknologer omfattas av arbetsmiljölagen, vilket innebär att deras behov av vilo- och matrum måste tas i beaktande vid
om- och tillbyggnationer. In- och utgångar till byggnaderna skall vara rökfria.
LinTek anser
att även utrymmen för avkoppling bör finnas på campus.
LinTek kräver
att universitetet tillhandahåller tillräcklig mängd läsplatser, datorarbetsplatser
och grupparbetsrum av god kvalitet i anslutning till universitetsbibliotek och
undervisningslokaler.
6.2.2 Psykosocial studie- och arbetsmiljö

Psykosocial miljö innefattar stämningen på lektioner, föreläsningar och laborationer. Det är av yttersta vikt att föreläsare och assistenter stimulerar och hjälper
teknologen. I en högskola för alla är det viktigt att undervisningen varieras så att
de flesta behov tillfredsställs. En öppen dialog mellan lärare och teknolog, samt
engagemang hos läraren främjar studierna och gör det lättare för teknologen att
klara av motgångar.
Jämlikhet är viktigt. En förutsättning för ett jämlikt samhälle är att alla människor
ges lika möjligheter och skyldigheter, oavsett kön och könsidentitet, social bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, familjesituation, etc. För att
nå ett jämlikt samhälle måste även universitetet, som är en del av samhället, arbeta
för jämlikhet.
Den sammansättning av teknologer som utexamineras bör uppvisa samma bredd
som den sammansättning av teknologer som antas. Det är viktigt att LinTek och
universitetet arbetar för att få bort strukturella hinder så att alla teknologer kan
fullfölja sin utbildning. Ett nödvändigt villkor för en breddad utexaminering är
att teknologerna känner sig trygga i sin studiesituation. En del i detta är att ingen
teknolog skall känna sig utanför eller utpekad för vem man är.
LinTek anser
att det är viktigt att sammansättningen av teknologer som antas och examineras
avspeglar samhället i övrigt.
LinTek kräver
att universitetet kontinuerligt följer upp och reviderar mångfalds- och
likabehandlingsplanen.

att

universitetet arbetar för att alla teknologer skall känna sig trygga i sin
studiesituation.

6.3

Måltidsmöjligheter

Möjlighet att inta ett mål lagad mat utan att tillbringa större delen av lunchtiden
i kö bör vara en självklar service. Då lunchen är tidsbegränsad måste det finnas
restauranger i närområdet samt möjlighet att värma medhavd mat. Matställen och
kaféer som är öppna kvällstid och helger är en nödvändighet då många tillbringar
en stor del av dygnet på området. Universitetet bör verka för att det finns valfrihet
inom denna sektor med hänseende till pris och sortiment, dock så bör det alltid
eftersträvas att hålla ned priserna så att de passar teknologernas ekonomi.
LinTek anser
att universitetet bör uppmuntra restauranger, caféer och mindre butiker att
etablera sig på universitetsområdet.

att

man skall kunna köpa kaffe och lättare maträtter även under kvällstid och
helger.

LinTek kräver
att teknologer erbjuds lokaler och utrustning för att kunna värma medhavd mat.

att

6.4

låga priser för teknologerna skall prioriteras högt vid upphandling av
serveringstillstånd på campus.

Kommunikationer

Då universitetet finns på fyra campus i tre städer är det viktigt att kommunikationen där emellan fungerar bra. Framför allt skall kommunikationen mellan campus Norrköping och de båda campusområdena i Linköping vara väl utvecklad för
att underlätta integrationen och möjligheten att läsa kurser på andra campus. LiU
skall stå för transport mellan dessa campus för samtliga teknologer. Reserabatt
skall kunna erhållas av alla registrerade teknologer. Genom att byta hemort när
man börjar studera blir det naturligt att man använder offentliga kommunikationsmedel ofta. Eftersom teknologerna generellt har mycket begränsade medel behövs
det ett sätt att göra de många resorna billigare. Studentrabatt för lokal- och regionaltrafik är även det väldigt viktigt för att teknologernas ekonomi ska gå ihop.
LinTek bör påverka kommunen att ta hänsyn till teknologer vid planering av
förbindelser inom staden. Det bör finnas busslinjer som går mellan de områden
teknologer vistas på. Bra och säkra cykelvägar skall också finnas.
LinTek anser
att reserabatt skall kunna erhållas av samtliga registrerade teknologer.
LinTek kräver
att kommunikationer till och från universitetsområdena är väl utbyggda.

att

LiU garanterar kostnadsfria och väl fungerande transporter för teknologerna
mellan LiU:s campus i Norrköping och i Linköping

7. Bostäder
Under studietiden är de alternativ som står till buds för teknologerna att bo kvar
hemma (vilket oftast är omöjligt), en vanlig bostad eller en bostad speciellt anpassad för studenter. Det senare kallas för studentbostad, till skillnad från studerandebostad vilket betecknar alla bostäder där en student bor.

7.1

Teknologernas bostadssituation

Bostadsproblem beroende på höga hyror eller litet utbud får inte leda till att
teknologer avstår från studier. En bra bostadssituation för teknologer är en attraktionskraft för Linköping och Norrköping som studieort. Universitetet som lärosäte
och Linköpings respektive Norrköpings kommun som teknologens nya hemkommun är de som har det fulla ansvaret för teknologernas boende.
Utbudet av studerandebostäder bör vara varierat både vad det gäller läge och
boendeform. Dock bör studentbostäder endast ses som ett komplement till annat
boende. Teknologer skall inte stängas ute från övriga bostadsköer på grund av
att de är studenter. Kommunerna bör även verka för att mataffärer med prisnivå
anpassad till teknologers ekonomi finns i nära anslutning till områden där många
teknologer bor. En del av ett tryggt boende är en bra hemförsäkring. Därför bör
alla teknologer informeras om och erbjudas en studentanpassad hemförsäkring.
LinTek kräver
att Linköpings och Norrköpings kommuner och universitetet ansvarar för att
det finns tillräckligt med studerandebostäder.

att

7.2

teknologer inte utestängs från bostadsköer på grund av att de är studenter.

Studentbostäder

Även om teknologer har tillgång till den allmänna bostadsmarknaden bör det finnas särskilda studentbostäder. Teknologer bör ha möjlighet att bo i dessa bostäder
under hela sin studietid.
Studietiden medför oftast en begränsad ekonomi. Studentbostäderna skall vara
billiga så att inte för stor del av teknologens pengar går till hyran.

Skall särskilda bostäder för studenter byggas skall dessa anpassas till deras situation. Det bör finnas många olika boendeformer; korridorer, mindre lägenheter och
familjelägenheter. Samtliga bör vara anpassade för studier såväl som för boende.
Boende för inresande teknologer bör ej vara separat utan bör integreras med
övriga studentboendet.
Studentbostadsområden bör ligga i områden med vanliga bostäder för att undvika
att teknologerna isoleras från övriga befolkningen men även närhet till campus
skall prioriteras.
Teknologen tillbringar ofta en stor del av studietiden arbetande i bostaden. Den
bör därför ses som en kontorsarbetsplats vad gäller belysning, ventilation, buller
och värme.
LinTek anser
att boendet för inresande teknologer i största möjliga utsträckning bör integreras
med det ordinarie studentboendet.

att

studentbostäder bör ligga i områden med vanliga bostäder och med fördel
placeras nära campus.

att

teknologerna bör ha rätt att bo i studentbostad under hela sin studietid.

LinTek kräver
att studentbostäder skall ses som arbetsplatser såväl som bostäder.

att

det skall finnas ett brett utbud av bostäder.

att

studentbostäder håller en rimlig hyra, så att teknologen får en skälig
levnadsstandard.

att

studentbostäder håller god kvalitet

att

bostäder för inresande teknologer skall finnas tillgängliga redan vid ankomst
till studieorten.

8. Finansiering av studier
och forskning
8.1

Studieavgifter

LinTek anser att utbildning skall vara avgiftsfri för individen. Avgiftsfri högskoleutbildning är en grundförutsättning i det svenska välfärdssystemet.
Så länge som lag SFS 1992:1434 angående avgifter för individer utanför EES-området gäller bör dock LiTH ta ut en avgift i syfte att täcka kostnaden för individens
utbildning och stödtjänster. För att minska antalet ansökningar via ansökningsagenter och få ansökningar från teknologer med stort intresse av att påbörja de
utbildningar de har sökt ställer sig LinTek positivt till ansökningsavgifter för ej
svenska medborgare.
LinTek anser
att ansökningsavgift för ej svenska medborgare bör användas.
LinTek kräver
att alla svenska medborgare skall ha möjlighet till avgiftsfri högskoleutbildning.

8.2

Studiemedel

En god och trygg ekonomi under studietiden skapar en grund för att studenten
skall känna välbefinnande, kunna tillgodogöra sig utbildningen och prestera goda
studieresultat. Ett bra studiefinansieringssystem gynnar därför utbildningskvaliteten. De ekonomiska villkor som erbjuds studenten skall vara sådana att de
stimulerar den enskilde att påbörja och slutföra studier. De skall också ge förutsättningar för en bred och jämn rekrytering till högskolan samt garantera studenten
en skälig levnadsstandard under hela studietiden.
Reglerna för studiefinansieringssystemet skall vara tydliga och överskådliga så att
studenten långsiktigt kan planera sina studier och sin ekonomi. Studiebidrag skall
räknas som sjukpenninggrundande inkomst så att studenter får rätt till sjuk- och
föräldrapenning.

Staten bör erbjuda bidrag till de studenter som uppfyller uppställda krav angående
studieresultat. Familjemedlemmars ekonomi eller hur studenten annars väljer att
finansiera sina studier skall inte påverka bidraget. Meritprövning skall ske på ett
likvärdigt sätt för alla studenter med hänsyn taget till olika utbildningars varierande utformning. För att vara meriterad för nya studiemedel skall studenten ha
blivit godkänd på rimlig, i förväg fastställd, andel av de studier för vilka studiemedel tilldelats. För att motivera nya personer att påbörja studier bör kraven vara
något lägre det första året. Studenter som vid prövning inte varit meriterade för
nytt studiebidrag skall inte på grund av avslaget drabbas av hårdare krav vid nästa
prövning.
Det skall finnas möjlighet att låna pengar för att finansiera studierna. Staten skall
garantera att det finns lån speciellt anpassat för detta. Staten skall vara borgenär så
att ingen blir nekad studielån med hänvisning till dålig personlig ekonomi. Lånen
skall vara utformade så att studenten har full uppsikt över sin skuld. Detta innebär
att en student som börjat låna i ett system skall ha möjlighet att låna i samma system under hela sin studietid. Lånen skall dessutom vara ränte- och amorteringsfria
under studietiden. Eventuell resterande skuld skall avskrivas vid pension, dödsfall
eller vid särskilda skäl.
Återbetalningen får inte bli en för stor belastning för studenten efter studietiden.
Den bör anpassas efter varje individs betalningsförmåga. Skulden får inte heller bli
en livslång belastning på den personliga ekonomin. Efter en rimlig tid, cirka 15-25
år, skall alla ha betalat tillbaka sin skuld.
LinTek anser
att skapande av ekonomiska förutsättningar för studier är en naturlig del av
statens ansvar att ge alla möjlighet och lika rätt till högre studier.

att

studiefinansieringen skall vara utformad så att både staten och studenten tar
ekonomiskt ansvar.

att

studiebidraget skall vara sjuk- och föräldrapenninggrundande.

LinTek kräver
att staten skall erbjuda ekonomiskt bidrag till den som studerar.

att

totalbeloppet av de tilldelade studiemedlen skall vara tillräckliga för att
studenten skall kunna upprätthålla skälig levnadsstandard under hela
studietiden.

att

kraven på studieresultat skall vara likvärdiga för alla studenter med hänsyn
taget till olika utbildningars varierande utformning.

att

student som vid prövning inte varit meriterad för nytt studiebidrag inte på
grund av avslaget skall drabbas av hårdare krav vid nästa prövning.

att

staten garanterar att det finns studielån.

8.3

Studenter med särskilda behov

Staten skall garantera att studenter med speciella behov som ger merkostnader, exempelvis funktionshinder eller hemmavarande barn, har rätt till extra
studiebidrag.
LinTek kräver
att studenter med speciella behov skall ha möjlighet till extra bidrag för att täcka
kostnader relaterade till sin speciella situation.

8.4

Studiemedel för utlandsstudier

Studiestöd skall för utlandsstudier utgå enligt samma princip som för högskolestudier i Sverige, det vill säga att studiestödet bör vara generellt.
Vid studier utomlands kan det även tillkomma kostnader på grund av att levnadsomkostnaderna skiljer sig mellan olika länder. Dessa ordinarie förändringar i
levnadsomkostnader bör täckas av ett studiemedelssystem. Vidare bör summan av
det studiemedel som beviljas variera mellan olika länder med hänsyn tagen till att
de faktiska levnadsomkostnaderna skiljer sig mellan länderna.
För att säkerställa att inresande studenter inte drabbas hårt av en valutakursförändring skall omräkning av studiemedlet mot valutakursen ske flera gånger per
termin. Information om vilka regler som gäller och hur systemet fungerar måste
framgå klart och tydligt. Denna information bör vara lättillgänglig.
LinTek anser
att studiemedel för utlandsstudier skall utgå enligt samma principer som för
studier i Sverige.

att

studiemedel för studier utomlands skall ges med hänsyn tagen till
levnadsomkostnaderna i de olika länderna.

att

omräkning av studiemedel skall ske flera gånger per termin.

9. Hälso-, och friskvård
9.1

Studerandehälsovården

Hälsan medför direkt påverkan på studierna. Skador och sjukdomar kan hindra,
försena eller helt spoliera studier. Vid frånvaro drabbas ofta de studerande allvarligare än de förvärvsarbetande. Tentamina, föreläsningar och laborationer kan inte
utföras av andra och ej heller enkelt återhämtas så snart teknologen åter är arbetsför.
Förutom gynnsamma effekter på studierna utgör förebyggande åtgärder en
möjlighet att förbättra teknologernas livsföring. Då majoriteten av de studerande
befinner sig i en fas av intensiv utveckling medför detta att förutsättningarna för
att påverka teknologen och dennes livsstil är goda. Studietidens karaktärsdrag skiljer teknologens situation från andra faser i livet, varför en studentinriktad hälsooch sjukvårdsfunktion är viktig.
Sammantaget är motiven för en studentspecifik hälso- och sjukvårdsfunktion
starka. Det ligger i alla parters intresse att öka de studerandes förutsättningar att
på bästa sätt genomföra en påbörjad utbildning. Möjligheten att kunna vända sig
till studerandehälsovården måste garanteras alla studerande, både på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå.
LinTek kräver
att LiU garanterar studentspecifik hälsovård.

att

studerandehälsovården görs lättillgänglig för samtliga teknologer, både på
grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå.

att

LiU har en tydlig ärendehantering gällande fall av diskriminering.

9.1.1 Inriktning

Studenthälsan är den enhet som bedriver studerandehälsovård vid LiU, därför skall
Studenthälsan bedriva både förebyggande och behandlande verksamhet – dessa
två områden är inte alternativ utan komplement till varandra.
Konkret innebär förebyggande hälsoarbete olika insatser av upplysande och attitydpåverkande karaktär, med syfte att genom medvetenhet och ändrade levnadsva-

nor öka teknologens livskvalitet. Här inryms exempelvis alkohol-, drog- och tobaksinformation, arbets- och studiemiljöfrågor, kostupplysning, motionsverksamhet
och sexualrådgivning.
Studietidens karaktärsdrag och insatsområdets bredd gör att Studenthälsan arbete
måste präglas av kännedom om teknologens behov och en stor förståelse för
teknologens situation.
LinTek anser
att Studenthälsan bör utgöra ett studentspecifikt komplement till landstingets
allmänna hälso- och sjukvård.
LinTek kräver
att Studenthälsan främst inriktar sig på förebyggande arbete, men även har viss
behandlande verksamhet.
9.1.2 Genomförande

Hälsovård för de studerande bedrivs bäst i nära anslutning till teknologerna, med
en organisation som är insatt i och specialiserad på de studerandes situation.
Det är viktigt att den personal och de representanter som tillsammans leder verksamheten både är kompetenta och personligt motiverade att driva och utveckla
Studenthälsan på ett professionellt sätt.
Studenthälsans uppgift är att på olika sätt överblicka de studerandes hela hälsosituation och arbeta för att tillse att den är tillfredsställande. Studenthälsan skall komplettera samhällets övriga utbud av hälso- och sjukvård och med närhet, snabbhet
och trygghet utgöra den resurs som bäst ger de studerande tillgång till god studerandehälsovård. I rollen ingår att underlätta för de studerande i olika anpassningsskeden kopplade till studier. Det ingår också att bevaka och legitimera de studerandes intressen gentemot landstingets och kommunens hälso- och sjukvård. Det
bör dock påpekas att Studenthälsan är ett komplement, inte ett likvärdigt alternativ
till landstingets och kommunens hälso- och sjukvård.
Kontakter med Studenthälsans personal är ett bra sätt att infånga signaler från de
studerande och tidigt få kontakt med de teknologer som är i behov av hjälp.
LinTek kräver
att de studerandes behov skall styra Studenthälsans verksamhet.

att

Studenthälsans personal skall ha kompetens inom det psykosociala området
och ha god kännedom om teknologernas situation.

9.1.2 Finansiering

De studerande skall garanteras en studentspecifik hälsovård oavsett hur den finansieras. Staten och LiU skall bära den övervägande delen av det finansiella ansvaret
för studerandehälsovården. Studenthälsan bör ses som teknologernas företagshälsovård och alltså vara kostnadsfri.
LinTek anser
att universitetet svarar för det övergripande finansiella ansvaret för
studerandehälsovården.
LinTek kräver
att studerandehälsovård skall vara kostnadsfri.

9.2

Krishantering

Inträffar det en olycka eller ett dödsfall vid universitetet kan det finnas behov av en
krisgrupp. LinTek kräver därför att universitetet organiserar en grupp för krishantering. Krisgruppen skall ta hand om både personal och studenter vid universitetet.
Arbetsuppgifterna skall innefatta information om det inträffade samt att uppföljande samtal ordnas.
LinTek kräver
att universitetet alltid har en krishanteringsgrupp och en väl fungerande
organisation för hantering av krissituationer.

9.3

Alkohol

Det är vanligt att studenter förknippas med alkohol. Detta innebär en fara att ”traditioner” skapas som leder till en miljö där den enskilde studenten får svårt att säga
nej. Det är viktigt att uppmärksamma studenter med drogproblem. Ansvaret för
detta ligger på såväl andra studenter som på lärare och personal vid universitetet.
Vid arrangemang och fester som anordnas för studenter skall det finnas lättillgängliga alkoholfria alternativ av god kvalitet. Det skall vara lika lätt att välja alkoholfritt som annat. All försäljning av alkohol skall ske i överensstämmelse med
rådande lagar och förordningar.
LinTek anser
att alkoholfria alternativ av god kvalitet alltid skall erbjudas vid fester och
arrangemang som anordnas för de studerande.

att

Studenthälsan bör ge utbildning i ansvarsfull alkoholservering i
överenstämmelse med rådande lagar och förordningar.

att

alkoholhets ej bör förekomma.

att

Studenthälsan bör arbeta preventivt kring alkoholrelaterade frågor.

9.4

Friskvård

Motionsidrott är en viktig del av de studerandes friskvård. Ordnande av motionstillfällen för teknologer syftar både till att främja det allmänna hälsoläget och
att förebygga skador. Motionsidrotten fyller även en social funktion och innebär
avkoppling från studierna.
Ett brett utbud av aktiviteter bör erbjudas för att tillfredsställa så många teknologer som möjligt. Aktiviteterna skall vara lättillgängliga och prisvärda.
LinTek anser
att ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter skall erbjudas.

att

motionsidrotten skall göras lättillgänglig och prisvärd.

10. Doktorander
En forskarstuderande skall aldrig själv behöva finansiera sin forskarutbildning,
utan den skall finansieras på annat sätt. Forskarstudier och studier på grundnivå
måste därför hållas åtskilda i den mån att den forskarstuderande aldrig läser betydande delar av sin forskarutbildning på grundnivån, eftersom dessa studier finansieras av den enskilda studenten.
För LinTek är det viktigt att doktoranderna har en meningsfull och givande tid på
LiTH och att forskarutbildningen vid LiTH ska vara konkurrenskraftig och leda
till god anställningsbarhet inom universitetsvärlden och/eller det privata näringslivet. Det ska därför ses som meriterande att vara en god handledare och att det
ska finnas möjligheter för doktoranden att regelbundet presentera sin forskning
vid den egna institutionen samt vid vetenskapliga konferenser. För att doktorandutbildningen och dess kurser ska hålla en hög nivå så bör samtliga forskarutbildningskurser kursutvärderas.
För att alla doktorander, oberoende på vilken institution de tillhör, ska ha en
likvärdig forskarutbildning och trivas är det viktigt att det erbjudna stödet för doktoranderna ska vara likvärdigt oavsett institution.
Det är även av stor vikt att doktoranderna känner en trygghet i vilka regelverk som
gäller för dem under sin tid vid LiTH, både i egenskap av student men även som
anställd om det är fallet. Detta för att lägga en bra grund inför doktoranderna och
deras tid på universitetet.
I en stark internationell miljö är det en förutsättning att alla dokument och information som är riktade till doktorander finns att tillgå på engelska.
LinTek anser
att forskarutbildningen vid LiTH ska leda till god anställningsbarhet inom
universitetsvärlden och/eller det privata näringslivet.

att

doktorander som antas till forskarutbildningen bör tillhöra en forskargrupp
med andra doktorander eller post docs.

att

det vid antagning av en doktorand ska finnas en finansieringsplan som täcker
hela studietiden samt att doktoranden skall ta del av denna.

att

det skall ges möjlighet till ett gemensamt introduktionsmoment för nya
doktorander.

att

det skall finnas en lokal samt nationell kursdatabas med samtliga
forskarutbildningskurser.

att

doktorander skall ha möjlighet att tillgodoräkna sig kurser från avancerad
nivå, om doktoranden så önskar.

att

samtliga forskarutbildningskurser skall kursutvärderas.

att

det skall finnas ett bra utbud av kurser för doktorander som vill lära sig
svenska och att dessa skall ges inom forskarutbildningen om kunskaper i
svenska krävs för att doktoranden ska kunna utföra sina uppdrag.

att

forskarutbildningen ska omfatta motsvarande 4 års heltidarbete,
institutionstjänstgöring och undervisning får utgöra max 20 % av
doktorandtjänsten som då omfattar motsvarande 5 års heltidsarbete.
Vid uppdrag som ger doktoranden rätt till prolongation ska tiden för
forskarutbildningen utökas i motsvarande omfattning.

att

undervisande doktorander skall ha rätt till pedagogisk utbildning inför sitt
första undervisningsuppdrag.

att

arbetstiden för en doktorand inte bör överskrida 40 timmar i veckan och att
doktorandens aktiviteter såsom forskning, deltagande i kurser, konferenser,
institutionstjänstgöring och undervisning planeras in i tjänsten av handledare
och doktorand tillsammans.

att

den individuella studieplanen innehåller en noggrann beskrivning av
handledningens omfattning och hur och när den ska ske.

att

det i den individuella studieplanen tydligt bör framgå hur hanteringen av
rätten till idéer hanteras om forskningen kan komma att leda till patent.

att det skall finnas en handlingsplan vid fakulteten för att förebygga och hantera
konflikter mellan handledare och doktorand och rutiner för att säkerställa att
denna följs.
att

stödet som erbjuds doktorander skall vara likvärdigt oavsett institution.

att

det skall finnas rutiner för handledarbyte och att dessa ska vara kända för alla
doktorander.

att

det skall vara meriterande att vara en god handledare.

att

varje doktorand skall ha minst två aktiva handledare varav en
huvudhandledare.

att

huvudhandledare ska ha docentexamen eller motsvarande meritering.

att

handledare inte skall tillåtas handleda fler doktorander än att regelbunden
och adekvat handledning kan upprätthållas. Detta inkluderar även
återkoppling inom rimlig tidsram.

att

doktorander bör få stöd av handledare att söka kontakt med
samarbetspartners inom akademi och industri.

att

studentfackliga uppdrag antingen räknas som institutionstjänstgöring eller
ger förlängd anställningstid.

att

graderade betyg inte ska tillämpas inom forskarutbildningen.

att

doktorander skall ges möjlighet att ta ut licentiatexamen, om denne så
önskar, i annat fall skall möjlighet ges till halvtidsavstämning.

att

betygsnämnd och opponent minst tre veckor i förväg måste meddela
handledare och doktorand om avhandlingen brister i kvalitet i så pass hög
grad att den riskerar att bli underkänd under disputationen.

att

tydliga regelverk kring doktorandernas roll som anställda respektive
studerande ska finnas lättillgängliga.

att

doktorander skall vara anställda av högskolan eller annan arbetsgivare och
räknas som forskarstuderande.

att det skall finnas möjligheter för doktoranderna att regelbundet presentera sin
forskning vid den egna institutionen samt vid (nationella och internationella)
vetenskapliga konferenser.
att

information och dokument riktade till doktorander bör finnas tillgänglig på
engelska.

att

doktorander skall ges möjlighet att spendera en del av sin studietid
vid annat svenskt eller internationellt lärosäte, forskningsinstitut eller
forskningsanläggning.

att

det skall finnas en doktorandombudsman centralt för alla doktorander vid
LiU.

LinTek kräver
att forskarstuderande aldrig själva skall behöva finansiera sin forskarutbildning.

att

licentiatanställningar skall undvikas till förmån för doktorandanställningar.

11. Hållbar utveckling
Då LiTH utbildar och utvecklar teknologer för framtiden, behöver frågor kring
miljö och hållbar utveckling beaktas och finnas i fokus. Klimatförändringar är
närvarande och den mänskliga användningen av fossila bränslen är en av orsakerna
till klimatförändringar.
Linköpings Universitet förvaltar stiftelser med mål att främja utbildning och
forskning vid Linköpings Universitet. Stiftelserna har som mål att finnas kvar
under en lång tid samt att placeringarna skall vara långsiktiga. I dessa stiftelsers
styrelser utgör Universitetsstyrelsen styrelse.
För LinTek är det viktigt att kapitalet som förvaltas inom Linköpings Universitets
stiftelser skall förvaltas på ett bra sätt samtidigt som investeringar uppfyller vissa
etiska kriterier. LinTek anser därför att Linköpings Universitets stiftelser i sina
placeringar skall i största möjligaste mån ta hänsyn till riktlinjer och normer för
etik, miljö och hållbar utveckling. Exempel på normgivning att ta hänsyn till är
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om
barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s ramkonvention om
klimatförändringar, FN:s konvention om biologisk mångfald samt OECD:s
riktlinjer för multinationella företag.
LinTek anser
att Linköpings universitets samförvaltande stiftelser skall undvika alla typer
av investeringar och ägande i företag som till en betydande del av
omsättningen (mer än 5 %) medverkar till kränkningar av internationella
normer för etik, miljö och hållbar utveckling.

att

Linköpings universitets samförvaltande stiftelser skall undvika alla
typer av investeringar och ägande i företag som till en betydande del
av omsättningen (mer än 5 %) består av utvinning av fossil energi.

LinTeks Åsiktsprogram

Förord
LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks kårfullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas
föra studentkollektivets talan på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
De åsikter som finns beskrivna i detta dokument är dock generella riktpunkter och
det ligger alltid på den enskilde förtroendevalda att bedöma huruvida det bästa för
studenterna är att följa dessa eller inte.
Då frågor som inte adresseras i detta dokument stöts på så ligger ansvaret på den
enskilde förtroendevalda att själv avgöra om frågan är så pass övergripande att
kårfullmäktige behöver konsulteras.
Skillnaden mellan vad LinTek anser och vad LinTek kräver kan främst beskrivas
som en gradskillnad gällande LinTeks villighet att kompromissa. Om en situation
uppdagas som går emot något av LinTeks krav så bör detta snarast adresseras och
kårstyrelsen, i större frågor även kårfullmäktige, bör informeras. Om ett beslut,
oavsett instans, tas som går emot LinTeks krav så bör LinTeks representant, då
denne finnes, allvarligt tänka över att reservera sig mot beslutet. Denna distinktion
ämnar på intet sätt nedvärdera de frågor där LinTek har åsikter snarare än krav,
även dessa är av stor vikt, utan är ett sätt att vikta LinTeks åsikter mot varandra.
När det i detta dokument refereras till teknologer åsyftas personer som studerar på
grund-, avancerad eller forskarnivå vid tekniska fakulteten på Linköpings universitetet.
Linköpings universitet förkortas härmed LiU och Tekniska högskolan vid
Linköpings universitet, den tekniska fakulteten, förkortas LiTH.

Dokumenthistorik
Åsiktsprogrammet uppdateras kontinuerligt av LinTeks kårfullmäktige, allt eftersom LinTek stöter på och tar ställning i nya frågor, och skall genomgå en mer
gedigen och granskande genomgång minst var 3:e år.
Sådan genomgång av åsiktsprogrammet har skett 2009-09-06, 2013-03-07 samt
2016-04-19
Utöver detta har revidering skett 2010-04-14, 2011-05-04, 2011-09-11 samt
2017-09-10.
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1. Kårer
1.1

Medlemmar och medlemskap

Varje enskild student skall ha rätt att välja om hen skall bli medlem i en studentkår.
LinTek anser
att varje enskild student skall ha rätt att välja om hen skall bli medlem i en
studentkår.

att

1.2

icke medlemmar ej skall få avnjuta de förmåner och rättigheter som gäller för
medlemmar.

Studenters medbestämmanderätt

För att förverkliga visionen om en god högre utbildning bör studenter ha medbestämmanderätt på de lärosäten där de studerar. Studeranderepresentanter skall
därför finnas i alla beslutande och beredande organ vid högskolor och universitet.
Studeranderepresentanterna skall ej särbehandlas från övriga ledamöter och skall
därmed inneha samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter.
För att studentinflytandet skall vara en reell möjlighet skall det organiseras genom
studentkårer. De föreningar som fungerar som kårer skall garanteras ekonomiskt
stöd. Detta stöd skall beslutas nationellt och vara oberoende av högskolan.
LinTek anser
att studentinflytande bör organiseras genom studentkårer.

att

högskolan ska underlätta för studentkårers och andra studentföreningars
verksamhet.

LinTek kräver
att studenterna ges rätt att vara representerade i samtliga beslutande och
beredande organ på LiU som behandlar studentfrågor.

att

studeranderepresentanter i ett organ skall ha samma rättigheter som övriga
ledamöter.

1.3

LinTek

1.3.1 LinTeks arbete

För att kunna verka för sina medlemmar på bästa sätt skall LinTeks dagliga verksamhet ske med så stor öppenhet som möjligt. Allt som kommer kåren till kännedom som tros vara intresse för medlemmarna bör därför delges desamma via
lämpliga kommunikationsmedel, såsom exempelvis hemsida eller e-post.
1.3.2 LinTek och teknologerna

LinTek skall, som kår, sträva efter att förbättra situationen för alla teknologer men
för att vara en demokratisk organisation krävs att LinTek endast styrs av sina medlemmar.
Teknologerna är LinTeks uppdragsgivare och LinTek har därför en skyldighet mot
teknologerna att driva deras talan på ett korrekt sätt.
1.3.3 LinTek och sektionerna

Sektionerna vid LiTH är för LinTek en bra länk till teknologerna tack vare deras
goda kontakt med varje enskilt program. Sektionerna bör, på ett liknande sätt som
LinTek representerar teknologerna, representera de enskilda program som hör
till sektionerna och det är därför vitalt att de styrs på ett demokratiskt sätt för att
kunna föra dessa teknologers talan. Om det för en sektion uppdagas problem eller
frågor som gäller större grupper av teknologer än enskilda program så bör detta
lyftas till LinTek så att LinTek kan adressera frågan på rätt nivå.

2. Utbildning
2.1

Antagning

För att få en bra undervisningssituation med möjlighet till flera infallsvinklar och
teknologer med olika erfarenheter behövs ett antagningssystem som ger möjlighet
att komma in till högskolan både direkt, med erfordrad utbildning för behörighet,
men också efter att man skaffat sig andra meriter. LinTek ställer sig därför positiv
till kunskaps- och prestationsbaserade modeller för att avgöra ranking vid antagning.
Antagningssystemet skall utformas så att den presumtiva studenten lätt kan förstå
vilken behörighet som krävs för att antas till en viss utbildning. Vid en avvägning
mellan enkelhet för den presumtiva studenten och enkelhet för högskolans antagningsenhet skall enkelheten för den presumtiva studenten ha högre prioritet.
LinTek anser
att alla skall ges samma möjligheter att bedriva högre studier.
LinTek kräver
att principerna för behörighet skall vara sådana att de presumtiva studenterna
med lätthet kan förstå dem.

att

antagningssystemet skall ta hänsyn till icke betygsrelaterade meriter, där det
är lämpligt.

att

kvotering och positiv särbehandling inte tillämpas vid antagning till högre
studier.

att

antagningssystemet utformas så att breddad rekrytering möjliggörs.

2.2

Kvalitet i högre utbildning

LinTek arbetar främst för att teknologerna skall vara nöjda med sin utbildning men
kvalitet i högre utbildning innebär mer än att teknologerna är nöjda. Det innebär
att utbildningen uppfyller de examensmål som finns uppställda, att den uppfyller
teknologernas förväntningar på utbildningen, att den uppfyller de mål som universitetet har satt upp med denna utbildning samt att den ger näringslivet och samhället den kompetens som behövs och efterfrågas.

LinTek anser
att kvalitet i högre utbildning innebär att alla intressenters krav och
förväntningar uppfylls eller överträffas.
2.2.1 Utbildningarnas utformning

Utbildningen vid LiTH skall vara den bästa i landet och stå sig väl vid internationella jämförelser. Detta innebär att universitetet måste göra strategiska satsningar och inte ge utbildning i ämnen utan att först skapa kompetensgrund och
forskning.
Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund, vilket innebär att all den kunskap som
förmedlas vid universitet och högskolor skall vara internationellt vetenskapligt
vedertagen och att utbildningen skall vara forskningsanknuten. En forskningsanknuten utbildning innebär att man skall lära sig vetenskapliga metoder samt ha ett
vetenskapligt förhållningssätt till kunskap. Teknologen skall inom sitt ämnesområde kunna ta del av nya forskningsresultat och själv kunna arbeta på forskningens
front.
Utbildningen skall vila på teoretisk grund samt vara anknuten till praktiska prob- lem.
Det innebär att utbildningen skall ge teoretiska verktyg för att kunna förstå och
använda sin kunskap i praktiska tillämpningar. Detta är nödvändigt för att man skall
förstå sammanhangen i de metoder man använder i stället för att bara mekan- iskt
utnyttja dem. Det är viktigt att teknologen lär sig att identifiera, formulera och lösa
problem inom sitt kunskapsområde.
Utbildningen skall vara utformad utefter de behov som samhället och näringslivet
har, både nu och i framtiden. Det är universitetets ansvar att utbildningen ger rätt
kompetens och näringsliv och omgivande samhälle bör ha möjlighet att ge input
kring de övergripande målen med utbildningarna.
För att teknologen ska vara redo för framtidens utmaningar bör hållbar utveckling
vara en naturlig del av en utbildning vid LiTH. I begreppet hållbar utveckling bör alla
tre aspekter tas in; ekologisk, socialt och ekonomiskt. Hållbar utveckling ska inte
endast tas upp i en kurs utan som förankrade exempel i flertalet kurser. En del av den
sociala aspekten ska vara att etiska perspektiv ska appliceras i utbildningen för att ge
förutsättningar för ett etiskt hållbart yrkesliv.
Då majoriteten av utbildningarna vid LiTH och framtida yrken är mansdominerad är
ett aktivt arbete med lika villkor i både innehåll och genomförande av utbildning
viktigt. Detta kan till exempel ske genom att möjliggöra närvaron av förebilder och
lyfta ett genuskritiskt perspektiv på vetenskapshistoria.
Vi lever i en allt mer digitaliserad värld vilket gör att teknologerna måste vara
förberedda för detta. Digitalisering är därför viktigt både i utbildningens innehåll men

även i undervisningen. Att relevanta digitala verktyg som teknologen kan komma att
använda i sin yrkesverksamma tid ska även få användas under hela utbildningen, för
att detta ska vara möjligt bör digitala inslag i undervisningen finnas.
Kopplingen mellan utbildning och kommande arbetsliv bör vara stark och teknologerna skall genom hela sin utbildning få ökande insikt i vilka krav och möjligheter
som finns i arbetslivet. Näringslivet bör integreras i utbildningen på flera olika sätt
och teknologerna skall lätt kunna se kopplingen mellan deras utbildning och deras
framtida arbetsliv.
All kunskap är värdefull och skall värderas, vilket innebär att man skall kunna läsa
samtliga kurser på universitetet som enstaka kurser eller läsa dem på deltid och
behandlas på samma sätt som dem som läser till någon examen. Dessutom
innebär det att det inte skall spela någon roll, under förutsättning att den uppfyller de övriga allmänna målen, hur eller var man har fått kunskap, vem som betalat
utbildningen eller hur lång tid det har tagit. Det enda som räknas är att man har
kunskapen.
Utbildningarna skall ha en tydlig progression genom hela programmet som garanterar att teknologerna utvecklas genom hela sin utbildning och får tillräckligt djup i
sin kunskap.
Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar skall ge en gedigen matematisk
grund. Teknologen skall få den kunskap den behöver för att kunna angripa teorier inom andra områden, skapa modeller för problem och få sammanhang i de
fenomen som studeras.
I ingenjörsutbildningar skall en stor andel teknik ingå och de skall byggas på en
naturvetenskaplig bas men det bör även finnas möjlighet att inom programmen
läsa breddande kurser.
Utbildningen skall ge insikt i samspelet mellan samhällets olika aktörer och placera teknologen i detta sammanhang. Det är också viktigt att utbildningen ger den
svensktalande teknologen färdighet att på svenska och engelska, samt den ickesvensktalande teknologen färdighet att på engelska förmedla sin kunskap till andra.
Utbildningen vid LiTH skall främja förståelse för andra kulturer. Detta kan exempelvis möjliggöras genom internationellt utbyte. Teknologernas möjligheter till
utlandsstudier bör tas med i beaktande vid design av utbildningarna.
Teknologen har ansvar för sitt eget lärande och skall under studietiden ges möjlighet
att utveckla förmågan att arbeta i grupp såväl som självständigt.
Utbildningen bör placeras där den bäst kan genomföras, och inte placeras på
grund av regionalpolitiska anledningar.

LinTek anser
att forskningsanknytning är en förutsättning för bra utbildning.

att

utbildningarna skall utformas efter samhällets nutida och framtida behov.

att

alla utbildningar skall ha en tydlig koppling till näringslivet.

att

möjlighet till utlandsstudier bör tas i beaktande vid planering av
programplaner.

att

hållbar utveckling ska vara en naturlig del av utbildningen.

att

etiska aspekter i utbildningen ska finnas.

att

lika villkor-aspekter ska finnas i både innehåll och genomförande
av utbildning.

att

digitalisering bör vara en del av utbildningens innehåll och
undervisning.

LinTek kräver
att regionalpolitiska skäl inte får styra lokalisering av utbildning.
2.2.2 Undervisningsformer

Kursens karaktär skall formas efter dess innehåll. Under utbildningen skall formen av undervisning variera, med t.ex. laborationer, gruppdiskussioner eller
projekt. Graden av självständigt arbete skall vara hög och schemalagd undervisning
bör därför inte förekomma i sådan omfattning att teknologer ej ges utrymme till
självständigt arbete under dagtid. Medvetenheten om att undervisning enbart är en
del av utbildningen på universitetsnivå skall uppnås redan i början av en utbildning.
Detta innebär att undervisningen är mindre dominerande och att tyngdpunkten i
densamma bör, när det är lämpligt, förskjutas från föreläsningar och lektioner till
laborationer samt projekt- och grupparbeten.
Undervisning är ett samspel mellan lärare och teknolog. Båda parter måste vara
aktiva och intresserade för att driva undervisningen framåt. Det är en fördel om
undervisningen i stor utsträckning kan bedrivas i små grupper och kan utfor- mas
probleminriktat med sikte på helheter och samband. Undervisningen skall
uppmuntra stor självständighet och fortsatt lärande för att förbereda teknologen
på sin lärande roll i arbetslivet.
LinTek anser
att undervisningen skall uppmuntra stor självständighet och fortsatt lärande.

att

LiTH skall bedriva pedagogisk stödverksamhet.

2.2.3 Kursinnehåll

Det skall finnas ett rikt utbud av kurser att välja mellan, både grundläggande och
fördjupningskurser. Förutom tekniska och naturvetenskapliga kurser från grundnivå till forskarnivå skall det finnas möjlighet att läsa kurser från andra ämnesområden.
Kurser som ingår i ett utbildningsprogram skall vara utformade så att teknologen
som har tillgodoräknat sig tidigare kurser inom programmet inte har några problem att ta till sig kursens innehåll. Därför bör utvecklare av kursen och undervisande lärare vara väl medvetna om vilken grupp teknologer kursen är ägnad för
och gruppens förkunskaper.
Innehållet i en kurs skall vara aktuellt, vetenskapligt grundat och gå att sätta in i ett
större sammanhang. En kurs skall ge information om forskning inom kursens
ämnesområde och sammanhang med andra ämnen.
LinTek kräver
att även kurser inom humaniora skall finnas med i kursutbudet.

att

innehållet i en kurs skall vara aktuellt och vetenskapligt alternativt
konstnärligt grundat.

att

undervisande lärare har goda kunskaper om vilken grupp teknologer de
undervisar för och deras förkunskaper.

2.2.4 Förkunskapskrav

För att en kurs skall kunna hållas på en lämplig nivå krävs att alla teknologer som
skall gå kursen har vissa förkunskaper. Därför bör man ställa upp förkunskapskrav,
som skall beskriva vad teknologerna behöver för att kunna tillgodogöra sig kursen.
Dessa förkunskapskrav skall vara definierade i kursens kursplan. Det är av vikt att
nivån på kursen följer det som är uppgett i kursplanen, vare sig en sänkning eller
höjning av nivån är acceptabel om det inte passar hela studentgruppen. Då det t.ex.
finns teknologer i en kurs som inte uppnår förkunskapskraven är det nödvän- digt
att lärarna i kursen inte sänker nivån på undervisning bara för att dessa teknol- oger
skall hänga med.
LinTek anser
att förkunskapskrav skall ange tydligt vad teknologerna behöver för att
tillgodogöra sig kursen.
LinTek kräver
att förkunskapskrav för en kurs skall vara relevanta för kursen och hållas
aktuella.

att

lärarna i en kurs lägger kursen på den nivån som är angiven i kursplanen.

2.2.5 Valmöjligheter

Utbildningens uppbyggnad skall bygga på valfrihet. Alla skall kunna anpassa sin
utbildning efter sina egna mål och intressen, även om dessa varierar under utbildningen. Valfriheten ger större förutsättningar att lyckas med utbildningen. För att
göra ett välgrundat val är det av yttersta vikt att information om kursinnehåll men
också vad för typer av arbetsuppgifter olika kurser kan leda till ges till teknologerna i god tid innan valen.
Detta innebär bland annat att det inte får finnas platsbegränsning på studieinriktningar och kurser i högre årskurser. Det innebär också att informationen om olika
kurser samt vad dessa leder till i arbetslivet är viktig. För att valfriheten skall vara
reell måste informationen för att kunna göra ett välgrundat val finnas.
Det skall finnas en bra balans mellan obligatoriska och valfria kurser. Ansökningar
om tillgodoräknande eller ersättning av obligatoriska kurser skall behandlas med
flexibilitet. Utbildningarna skall lämna gott om plats för individuella val men vara
utformade så att man oavsett sina val har med sig den nödvändiga kompetensen efter
examen. Detta bör göras genom tydliga spår eller profiler på utbildningarna.
Kursutbudet måste vara sådant att det alltid finns reella möjligheter att välja mellan
olika, för sin utbildning, relevanta kurser. Dessutom skall det finnas möjlighet att
välja bland kurser på övriga universitetet. En teknolog med stora valmöjligheter blir
en bättre teknolog.
LinTek anser
att en bra balans mellan obligatoriska moment och valfrihet skall finnas.

att

spår, profiler eller liknande bör finnas på utbildningsprogram med stor
valbarhet.

LinTek kräver
att inga övre platsbegränsningar får förekomma på studieinriktningar och kurser i
högre årskurser.

att

samtliga kurser vid universitetet skall kunna läsas som fristående kurser,
förutsatt att teknologen har förkunskaper nog att tillgodogöra sig materialet.

2.2.6 Examination

Examinationen i en kurs skall vara anpassad till kursens karaktär och innehåll,
eftersom examinationen tillsammans med undervisningsformen, styr inlärningen.
Examinationen skall huvudsakligen mäta förståelse och inte bara memorerade
kunskaper. Då examinationsformer påverkar vad - och på vilket sätt - teknologerna
lär sig och hur en kurs är upplagd är det viktigt att en stor flora av examinationsformer, såsom gruppredovisningar, uppsatser, skriftliga och muntliga tentamina samt
projekt, anpassade efter kursinnehåll och sammanhang finns. När det finns flera olika

examinationsformer behöver även ett komplett regelverk för examina- tionsformer
finnas så att lärare och teknologer vet vilka regler som finns. Detta regelverk skall
upprättas och underhålls av LiTH.
I högre studier skall ledstjärnan vara att förkovra sig och öka sina kunskaper. För att
teknologerna skall vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, vid ansökan till
utlandsstudier, stipendier m.m., skall graderade betyg utfärdas, om det inte finns
pedagogiska eller praktiska skäl till att endast utfärda G och U (godkänt respektive
underkänt).
Ur rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv och för att lärosätets myndighetsutövande
skall ske på saklig grund skall betygssättning alltid baseras på teknologens individuella prestation. Teknologer skall alltså aldrig bedömas i grupp. Med detta avråds det
inte från grupparbeten eller att examinerande moment genomförs i grupp.
LinTek menar endast att teknologers individuella prestation skall ligga till grund för
betygsbedömningen och att gruppbetyg därmed inte skall utfärdas. Ansvaret för att
kunna särskilja teknologers individuella prestationer skall ligga på examina- torn för
kursen.
För att teknologerna skall ges möjlighet att prestera på samtliga ordinarie tentamina bör dessa åtskiljas av tid för återhämtning. Det bör därför ligga en schemafri
dag mellan ordinarie tentamina.
Examinationen i en kurs skall inte variera i svårighetsgrad från examinationstillfälle
till examinationstillfälle eller från år till år. All examination skall bedömas objektivt
och konsekvent. Anonym examination skall tillämpas där det är praktiskt möjligt.
Examinationsresultat skall senast tio arbetsdagar efter examinationen tillkännages på
välkänd och lätt tillgänglig plats och inrapporteras till LADOK.
Då det finns obligatoriska moment i en kurs skall dessa ses som examination och
därmed ge poäng.
Alla studerande skall ha rätt att få sina kurser betyg- och poängsatta enligt ECTS.
Eventuella språkproblem får inte påverka prestationen vid examinationstillfället. Av
den anledningen skall det finnas möjlighet till examination på engelska. Om
teknologen skriver en tentamen som ej är på dennes hemspråk skall teknologen ha
rätt att ta med en ordbok vid tentamenstillfället.

LinTek anser
att examination skall mäta graden av förståelse och färdigheter.

att

alla studerande skall ha rätt att få sina kurser betygs- och poängsatta enligt
ECTS.

att

en kurs betygsform i första hand skall vara graderade betyg och endast om
pedagogiska eller praktiska skäl finns skall ograderade betyg tillämpas.

att

det är examinatorns ansvar att kunna särskilja individuella teknologers
prestationer.

att

teknologerna skall ha minst en schemafri dag mellan ordinarie tentamina.

LinTek kräver
att teknologers individuella prestation ligger till grund för utfärdandet av betyg.

att

examinationsformen skall anpassas till kursens karaktär.

att

examinationsresultat skall tillkännages senast tio arbetsdagar efter
examinationen på välkänd och lätt tillgänglig plats.

att

obligatoriska moment skall anses som examination.

att

ett komplett regelverk för examinationsformer upprättas och underhålls av
den tekniska fakulteten.

att

teknologer som inte har svenska som modersmål skall erbjudas möjlighet att
tentera på engelska.

att

anonym examination skall tillämpas där det är praktiskt möjligt.

att

lika antal högskolepoäng ska motsvara lika stor arbetsmängd på alla LiTH:s
kurser.

2.2.7 Plussning

Plussning är en möjlighet för teknologer att redovisa erhållen kunskap och förståelse
för ett högre betyg i en redan avklarad kurs. Tidpunkten när en teknolog
demonstrerar sina kunskaper ska inte vara av relevans. Det väsentliga är att
teknologen har erhållit och kan visa den förståelse och kunskapsnivå som krävs.
Att inte ha möjligheten att plussa kommer leda till att vissa teknologer istället väljer
att lämna in blanka tentamen när sökt resultat inte kan uppnås. Detta är ett fenomen
som är väl känt på andra fakulteter som inte har plussning.
LinTek kräver

att

plussning ska vara tillåten på alla tentamina.

2.2.72.2.8

Kompetens hos undervisande personal

Examinator i en kurs skall ansvara för och deltaga i planering och genomförande av
kursen. Om examinatorn inte har hand om någon del av undervisningen under
kursen bör denne på annat sätt ha kontinuerlig kontakt med teknologerna.
Personer som undervisar skall vara kompetenta i sitt ämne, engagerade, ha pedagogisk insikt och kunskap om jämlikhetsfrågor. Vid anställning, befordran,
lönesättning samt uppsägning av undervisande personal skall pedagogisk skicklighet och intresse såväl som vetenskaplig dito beaktas. All tjänstetillsättning skall
ske på rättssäkra grunder. Detta innebär att alla tjänster tydligt skall utlysas och att
personliga relationer inte skall ha någon betydelse samt att positiv särbehandling
och kvotering (baserat på ålder, social och etniskt bakgrund, kön, sexuell läggning
eller funktionshinder) inte skallendast ska tillämpas vid lika kompetens..
Lärarens uppgift i utbildningen är att stödja och uppmuntra teknologen till
självständiga studier samt delge teknologerna sin kunskap. Att lärare, såväl som
teknologer, är engagerade är en förutsättning för teknologernas lärande. Läraren skall
hålla sig informerad om utvecklingen inom sitt kunskapsområde och införliva nya
rön i undervisningen. För att lärarna skall kunna bemöta alla teknologer på ett bra
sätt och ge dem likvärdig undervisning krävs det att lärarna har kunskap om och vilja
att motarbeta de diskriminerande strukturer som finns i dagens samhälle.
Läsandet av pedagogik- och didaktikkurser skall kunna räknas som en del av, men
inte hela undervisningsplikten. I dessa pedagogik- och didaktikkurser skall det ingå
moment som tar upp undervisningssituationen ur ett genus- och jämlikhetsperspektiv. Dessutom skall poäng för sådana kurser få räknas in i doktorsexamen,
dock upp till en bestämd maxpoäng. Lärare bör förutom detta ha utrymme inom
tjänsten att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete, både för att utveckla sig själva
men även sina kurser. Ansvaret för att sådant utvecklingsarbete sker ligger dock på
LiTH, inte på den enskilda läraren.
LinTek anser
att lärarens uppgift är att främja teknologens eget arbete samt delge
teknologerna sin kunskap.

att

engagemang hos både lärare och teknolog är en förutsättning för en bra
inlärningsprocess.

att

tjänstetillsättning skall ske på ett rättssäkert och jämlikt sätt där
diskriminerande styrmedel, såsom kvotering och positiv särbehandling inte
används.

att

alla tjänster skall utlysas tydligt.

att

personliga relationer inte skall ha någon betydelse vid tjänstetillsättning.

LinTek kräver
att alla lärare skall vara kompetenta i sitt ämne.

att

alla lärare skall ha pedagogisk utbildning och insikt.

att

alla lärare ges utrymme inom tjänsten att bedriva pedagogiskt
utvecklingsarbete.

att

vid anställning, befordran, lönesättning samt uppsägning av personal som
skall ingå i undervisningen skall pedagogisk skicklighet och intresse såväl
som vetenskaplig dito betonas.

att

alla lärare skall ha insikt i genus- och jämlikhetsfrågor.

2.2.82.2.9

Internationell gångbarhet

De examina som ges vid LiTH skall vara internationellt gångbara. För att
LiTH-studerande skall kunna dra nytta av den allt mer internationella
arbetsmarknaden måste omvärlden förstå deras utbildningar och examina. Högskolorna i Sverige har gemensamt ansvar för att se till att de svenska utbildningarna och examina är internationellt jämförbara och gångbara. Vidare måste de
svenska lärosätena gemensamt värna om att ett gott rykte sprids om de svenska
utbildningarna och examina internationellt.
Idag är de flesta längre ingenjörsutbildningar i världen uppbyggda enligt en struk- tur
på antingen fem sammanhållna år eller tre plus två år. För många arbetsgivare i andra
länder är utbildningens längd ett viktigt kvalitetsmått, varför civilingenjörsutbildningen i Sverige bör omfatta 5 år.
Det måste även finnas någon form av system för att jämföra våra examina med
examina i andra länder. För att få internationellt gångbara examensbenämningarna,
skall civilingenjör och magister (i naturvetenskapliga ämnen) översättas med Mas- ter
of Science, likaså skall ingenjör och kandidat (i naturvetenskapliga ämnen) översättas
med Bachelor of Science.
LinTek anser
att högskolorna i Sverige har ett gemensamt ansvar för att de svenska
utbildningarna och examina är internationellt jämförbara och gångbara.
LinTek kräver
att civilingenjörsutbildningen skall vara fem år.

att

givna examina vid LiTH skall vara internationellt gångbara.

att

examensbenämningarna civilingenjör och magister (i naturvetenskapliga
ämnen) skall översättas med Master of Science.

att

examensbenämningarna ingenjör och kandidat (i natur-vetenskapliga ämnen)
skall översättas med Bachelor of Science.

2.2.92.2.10 Kvalitetssäkring och utvärdering

För att hålla en hög kvalitet på utbildningarna så krävs det att universitetet implementerar systematisk kvalitetssäkring på alla nivåer. Detta system skall inte bara
fokusera på kvalitetssäkring utan även kvalitetsutveckling för att garantera utbildningarnas fortsatta utveckling i rätt riktning. Detta system skall tydligt specificera
var ansvaret för de olika aspekterna av kvaliteten ligger samt innehålla en entydig
definition på kvalitet i högre utbildning.
Varje kurs och utbildning skall ständigt utvärderas för att utvecklingen aldrig skall
avstanna. Utvärderingen skall ske i ett samarbete mellan berörda teknologer, lärare
och assistenter. Alla har samma mål med utvärderingen; en ständig förbättring
av utbildningen. Den utvärdering som ordnas av teknologer skall tas på allvar av
berörda lärare och i samarbete med examinator användas som ett kvalitetsutvecklande instrument. Utvärderingarna bör vara ömsesidiga, dvs utvärdera både
kursen, lärarnas pedagogiska skicklighet likväl som teknologernas prestation och
engagemang. Kursansvariga bör uppmuntras till att anpassa kursvärderingen efter
sin egen kurs. Det bör ske ett utbyte av idéer och erfarenheter från utformning av
kursutvärderingar såväl inom som utanför den egna disciplinen.
Utvärderingar bör innehålla både kvalitativa och kvantitativa moment. Som underlag för mer kvalitativa utvärderingsformer, t.ex. diskussion mellan teknologer och
lärare, behövs någon form av kvantitativt underlag. Det bör samlas in på ett systematiskt sätt, t.ex. via ett underlag till hela gruppen. Det bör utföras någon form av
aktivitet i början av kursen (t.ex. information om förra årets kurs, vad som ändrats),
under kursens gång (t.ex. halvtidsutvärdering, muddy cards) och efter kursen slut
(t.ex. enkätundersökning, årskursråd). Utöver detta skall alltid, under kursens gång,
en bra dialog föras mellan teknologerna och lärarna för att diskutera och påverka
kursens utformning och innehåll. Kursutvärderingarna bör därför
ses som en kontinuerlig process och inte en aktivitet som genomförs efter kurs- ens
slut. Resultatet av utvärderingarna, med kommentarer av berörda parter, bör återges
till teknologerna, både de som gått kursen och nästa grupp som går kursen.
För att stämma av helheten i de utbildningar LiTH ger måste man se till samban- det
mellan de olika kurser teknologerna läser och vilket utbud av kurser som finns.
Dessutom är det viktigt att utbildningarnas giltighet och behovet av dem prövas.
LiTH bör därför ordna årskurs- och utbildningsutvärderingar.
Enligt lag skall alla studerande ha möjlighet att utvärdera sina kurser. Detta gäller
studerande för vilka LiTH är hemlärosäte likväl som för inresande teknologer.
LiTH har ansvar för att regelbundna och standardiserade kursvärderingar genomförs även i kurser där enbart inresande teknologer deltar i undervisningen. Ett sätt att
göra detta är att se till att kursvärderingar via studentportalen går att utföra på
engelska.

Inresande teknologer som efter en period vid LiTH lämnar Sverige har fått erfarenheter som LiTH skall ta tillvara på. Erfarenheterna kan användas till att förbät- tra
LiTH:s mottagning av inresande teknologer, men kan även vara intressanta i
marknadsföringssyfte.
LinTek anser
att utvärderingar skall vara ömsesidiga.

att

utvärderingar bör innehålla både kvalitativa och kvantitativa moment.

att

utvärderingar skall ses som en kontinuerlig process.

att

resultat av utvärderingar skall återföras till teknologerna.

att

LiTH bör ordna årskurs- och utbildningsutvärderingar.

LinTek kräver
att utvärderingar skall ske i samarbete mellan lärare och teknologer

att

teknologernas utvärdering tas på allvar och i samarbete med examinator leder
till konstruktiva förbättringar av kursen.

att

inresande teknologer vid LiTH skall ha samma möjligheter att utvärdera sina
kurser som studerande för vilka LiTH är hemlärosätet.

att

LiU tillser att ett system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
utbildningarna finns implementerat i LiU:s verksamhet.

2.3

Praktik

I en högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen bör det ges möjlighet att utföra
praktik, eftersom dessa examina är yrkesinriktade. Praktiken syftar till att göra
teknologen förtrogen med arbetslivet samt att ge en inblick i hur de kunskaper som
förvärvats vid studierna kan användas. LiTH bör ansvara för att ge teknologer på
högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogrammen möjligheten att utföra kvalificerad praktik.
LinTek anser
att praktik skall få tillgodoräknas inom ramen för en högskoleingenjörs- eller
civilingenjörsexamen.

2.4

Examensarbete

I samtliga utbildningar skall examensarbete ingå som ett obligatoriskt moment. Ett
examensarbete skall utföras för att teknologerna skall visa att de har tillgodogjort sig
kunskaper inom utbildningen och kan tillämpa dessa på ett större problem.
För att avlägga högskoleingenjörs-, civilingenjörs-, kandidat-, eller masterexamen
licentiat- och doktorandexamen från LiTH måste därför ett examensarbete och en
tillhörande opponering utföras. För högskoleingenjörs-, kandidat- och magisterex-

amen skall examensarbetet omfatta minst 15 högskolepoäng och skall för magister
ligga på avancerad nivå. För civilingenjörsexamen skall examensarbetet omfatta
minst 30 högskolepoäng och ligga på avancerad nivå. För masterexamen skall examensarbetet omfatta minst 30 högskolepoäng alternativt två examensarbeten om
minst 15 högskolepoäng vardera och ligga på avancerad nivå. En opponering på
examensarbetet skall genomföras av en teknolog och bedömas av examinator för
respondentens (den som lägger fram examensarbetet) arbete.
Även inom examensarbete är internationella erfarenheter av stor betydelse. LiTH har
ett ansvar att säkerställa möjligheten för studerande att hitta examensarbeten
utomlands.
LinTek anser
att information om examensarbete utomlands skall finnas lättillgänglig.
LinTek kräver
att studerande skall ha möjlighet att göra sitt examensarbete, eller del av det,
utomlands.

att

alla examensarbeten skall ha opponenter.

att

det för högskoleingenjörs- och kandidatexamen krävs ett examensarbete om
minst 15 högskolepoäng.

att

det för civilingenjörsexamen krävs ett examensarbete om minst 30
högskolepoäng.

att

det för masterexamen krävs ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng
alternativt två examensarbeten om minst 15 högskolepoäng vardera.

2.5

Språk i utbildningarna

I en värld av ökande internationalisering så är det vitalt att de som examineras har
möjlighet att utvecklas språkmässigt under sina studier. Det skall finnas ett stort
utbud av kurser som ges på engelska. Att läsa kurser på engelska, tillsammans med
inresande teknologer, skall uppmuntras för att teknologerna skall lära sig att verka i
internationella miljöer. Då kurser ges på annat språk än svenska är det viktigt att
kvaliteten på kurserna inte sänks och att de undervisande lärarna talar språket väl
samt är väl bekanta med den relevanta fackterminologin för att inte komplicera
teknologernas lärande.
Allt information och all undervisning i en kurs bör, i största möjliga mån, vara på det
språk som anges i studiehandboken. Gällande kurslitteratur är engelska alltid ett fullt
acceptabelt alternativ om det skulle vara den mest passande litteraturen för kursen.
Teknologerna skall även ha goda möjligheter att läsa språkkurser för att ytterligare
fördjupa sina språkkunskaper.

LinTek anser
att allt material som rekommenderas och tillhandahålls, samt all undervisning,
under en kurs skall vara på samma språk som kursen ges på, i den mån det är
möjligt.
LinTek kräver
att lärare som skall undervisa på ett främmande språk talar språket väl och
behärskar ämnets fackterminologi.

att

undervisning på främmande språk inte sänker kvaliteten.

att

teknologer inte skall begränsas av ett smalt utbud av kurser på engelska.

att

alla teknologer skall erbjudas språkkurser.

2.6

Utbildnings- och forskningsinformation

Det skall finnas en studiehandbok som sammanfattar alla kurser som ges på LiTH.
Studiehandboken skall också beskriva de utbildningar LiTH har för olika examina
samt kursplaner för samtliga kurser. Kursplanen skall innehålla mål, förkunskapskrav, organisation, nivå, huvudämne, kursinnehåll, litteratur, omfattning, examinationsform, kursansvarig, en länk till kursens hemsida, information om vilket språk
kursen ges på samt för vem och när den ges. Alla teknologer skall ha tillgång till
en studiehandbok och den skall hållas aktuell och komplett. Denna information är
nödvändig för att valfriheten i utbildningen skall vara praktiskt genomförbar.
Det skall dessutom finnas utförlig, lätt tillgänglig och uppdaterad information om
doktorandkurser samt kurser på övriga delar av universitetet så att de som så
önskar har goda möjligheter att läsa kurser utanför den tekniska grundutbildningen.

LiTH skall informera teknologerna om vilken forskning högskolan bedriver, visa på
tillämpningar av densamma samt tala om hur den står sig internationellt. Denna
information bör även förmedlas populärvetenskapligt för att höja intresset bland
teknologer i de lägre årskurserna.
LinTek anser
att uppdaterad information om doktorandkurser skall finnas tillgänglig för
studerande i grundutbildningen.

att

LiTH skall informera teknologerna om den forskning som högskolan
bedriver.

LinTek kräver
att alla teknologer har tillgång till en studiehandbok med fullständiga kursplaner
för LiTH:s samtliga kurser.

att

2.7

information om kurser på övriga universitetet finns tillgängliga och
uppdaterade.

Kursplanering och kursinformation

Minst fyra veckor innan kursstart skall information om kurserna finnas tillgänglig på
en plats lättillgänglig och känd för teknologerna, förslagsvis på kursens hem- sida.
Kursinformation skall innehålla kursens syfte, nivå, förkunskaper, var och när första
föreläsningen är, en översiktlig föreläsningsplan, litteraturlista med olika
alternativ, referenser till fördjupningsstudier, huvudsakliga moment, undervisningsform och examinationsform med utförliga anvisningar vid behov, eventuella betygskrav samt institution, kursansvarig och övriga lärare i kursen.
Det krävs med all rätt att teknologen skall vara engagerad och förberedd i sina
studier. För att detta skall vara möjligt krävs dock att de som är ansvariga för
kurserna har god framförhållning i planering av och information om utbildningen
så att teknologen kan planera både studier och socialt liv.
Det krävs att schemat för undervisningen finns till hands minst fyra veckor innan
kursstart för att teknologerna skall kunna planera sina studier och sitt sociala liv.
Schemat skall innehålla tid och plats för alla schemalagda undervisningstillfällen.
Alla salar som skall användas under kursen skall vara bokade när schemat ges ut.
Detta schema skall finnas på en plats som är lättillgänglig för och allmänt känd av
teknologerna. Att schemalägga undervisning för heltidsstuderande på kvällstid
minskar deras möjlighet till ett socialt liv utanför studentkollektivet. Detta drabbar
alla teknologer, men försvårar i ännu högre grad för teknologer med barn. För att
möjliggöra att alla grupper av teknologer skall kunna närvara i undervisningen, skall
alla kursmoment gå att genomföra på dagtid. Detta gäller dock ej kvällskurser. Den
schemalagda tiden av för en studieinriktnings obligatoriska kurser får inte läggas så
att undervisningstillfällena för dessa kurser krockar. Därför skall block- systemet
användas fullt ut vid schemaläggning. Krockar mellan kurser ur olika block skall inte
heller förekomma. För att ge varje kurs en plats i helheten är samarbete över
kursgränserna en viktig del. Detta för att på ett naturligt vis knyta ihop kunskaper
och tillämpningar. Man måste dock alltid ha möjligheten att endast läsa och
tillgodogöra sig en av de kurser som samarbetar. Man skall inte få det svårare att
tillgodogöra sig en kurs enbart för att man inte samtidigt läser en annan kurs, om det
inte finns något angivet i förkunskapskraven.

Den kurslitteratur som rekommenderas till en kurs skall vara välskriven och hållas
ständigt aktuell. Kursansvarig ansvarar för att information om kurslitteratur finns
tillgänglig minst fyra veckor innan kursens början. Kurslitteraturen skall, om inte
särskilda skäl föreligger, vara på engelska eller svenska. Det främsta kriteriet för val
av kurslitteratur skall vara dess kvalitet. Om litteraturen är på främmande språk,
skall det finnas en ordlista med vedertagna svenska översättningar av facktermerna.
Den litteraturlista som medföljer kursinformationen skall omfatta böcker som
uppfyller ovanstående krav. Kursansvariges kommentarer om böckerna bör även
finnas med.
Det material som rekommenderas och tillhandahålls skall tillsammans täcka
kursen. Litteraturen får gärna spänna över ett större fält än kursen för att ge
möjlighet till fördjupning. I de fall som föreläsnings- eller lektionsmaterial i digital
form finns så är det fördelaktigt om teknologerna ges möjlighet att ta del av detta i
några dagar inför tillfället i fråga så att de som vill använda materialet för förberedelser har möjlighet till detta.
Information kopplad till kurser såsom föreläsningar, exempeltentamina,
laborationshandledningar med mera ska förmedlas till teknologerna på samma sätt
i samtliga kurser. Detta för att underlätta för studenterna samt minska förvirring
och missförstånd.
LinTek anser
att samarbete skall bedrivas över kursgränserna.

att

kursansvarig ansvarar för att information om kurslitteratur finns tillgänglig i
tid.

att

kurslitteratur skall vara på engelska eller svenska om inte särskilda skäl finns.

att

det främsta kriteriet för val av kurslitteratur skall vara dess kvalitet.

att

all information teknologerna behöver för sina studier bör finnas tillgänglig på
en gemensam kombinerad student- och kurswebb.

att

information kopplad till kurser förmedlas på samma sätt i samtliga kurser.

LinTek kräver
att alla kursmoment skall gå att genomföra på dagtid om inte särskilda skäl
föreligger.

att

kursinformation och schema finns tillgängligt minst fyra veckor innan
kursstart.

att

all kursinformation och alla schema skall finnas samlat på ett ställe,
lättillgänglig för och allmänt känd av teknologerna.

2.8

Möjlighet att läsa doktorandkurser

Efter examen skall det finnas möjlighet till ytterligare fördjupning. Det är därför av
vikt att doktorandkurser är tillgängliga även för andra än doktorander och studerande vid LiTH. Det är bra om vägen till en doktorsexamen är så kort som möjligt
för den forskningsintresserade teknologen. Om man fick nytta av de doktorandkurser man läst under grundutbildningen i sina forskarstudier så skulle institutionerna av rekryteringsskäl marknadsföra doktorandkurser mer mot teknologer i
grundutbildningen vilket skulle uppmuntra teknologer att läsa doktorandkurser och
därmed stärka kopplingen mellan grundutbildning och forskning. Det skulle
vara olyckligt om doktoranden tvingas att läsa om kurser enbart för att det inte kan
göras ett tillgodoräknade av kurser som lästs under grundutbildningstiden.
LinTek anser
att poäng för lästa doktorandkurser skall få räknas in i doktorsexamen
oberoende av om dessa poäng redan räknats in i tidigare erhållna examina.
LinTek kräver
att doktorandkurser är tillgängliga för andra än doktorander och studerande vid
LiTH.

2.9

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en högskola eller
ett universitet. Det kan exempelvis röra sig om ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina anställda.
Linköpings universitet har mycket att erbjuda samhället i stort, däribland kunskapsspridning genom uppdragsutbildning. Grundutbildning och forskarutbildning
är dock universitetets primära uppgift och får därför aldrig stå tillbaka för uppdragsutbildning vad gäller lärarresurser, tillgång till lokaler och laborationsutrustning,
tider, etc. All kunskap som förmedlas via universitetet skall vila på en vetenskaplig
grund. Därför bör samma vetenskapliga krav gälla för uppdragsutbildning som för
kurser inom grund- och forskarutbildning.
Uppdragsutbildningen kan innebära ett resurstillskott till högskolan men det är
viktigt att den aldrig blir en inkomstkälla som LiTH är beroende av. Uppdragsutbildningen får inte begränsa vilken forskning och annan utbildning som finns tillgänglig.
LinTek anser
att samma vetenskapliga krav ska gälla för kurser i uppdragsutbildningen som
för kurser inom grund- och forskarutbildningen.

att

det är viktigt att LiTH inte är beroende av inkomster från
uppdragsutbildningar.

LinTek kräver
att uppdragsutbildningen inte får inverka negativt på grund- och
forskarutbildningen.

2.10 Terminsupplägg
Tekniska högskolan har tidigare haft ett terminsupplägg som innebar att alla kurser
på hösten examinerades innan årsskiftet. Detta var av teknologerna ett mycket
uppskattat upplägg bland annat för att det gav teknologerna möjlighet till en paus i
studierna mellan höst- och vårtermin.
För att teknologerna ska kunna ta till sig kursernas innehåll på bästa sätt bör ett
terminsupplägg med två läsperioder per termin tillämpas, med efterföljande tentamensperioder.
För att ge teknologer som kommit efter i sina studier möjlighet att komma ikapp
så bör det finnas flertalet möjligheter per år att tentera redan genomförda kurser.
Dessa omtentamensperioder skall vara helt undervisningsfria. För att se till att alla
kurser som teknologerna har att omtentera inte hamnar samtidigt bör LiTH ha
minst fem omtentamensperioder per år. Dessa skall vara placerade så att de stör
teknologernas ordinarie studier minimalt.
LinTek anser
att det är fördelaktigt att ha en helt studiefri period kring årsskiftet

att

LiTH bör tillämpa terminsupplägg med två läsperioder per termin, med
efterföljande tentamensperioder

att

LiTH bör ha en omtentamensperiod tillhörande varje ordinarie
tentamensperiod samt ett uppsamlingstillfälle för samtliga tentamina, vilka är
helt fria från undervisning och ordinarie tentamen.

2.11 Studievägledning
Teknologerna skall känna att de alltid kan vända sig till studievägledningen när de
har frågor eller problem kring sin studiesituation. För att studievägledningens roll
skall vara tydlig bör deras arbetsuppgifter fokusera på att vägleda teknologer.
Det är alltid viktigt att teknologerna kan få svar på sina frågor och stöd i sin
studieplanering. Därför skall studievägledarna finnas tillgängliga i alla perioder
under läsåret och teknologerna skall aldrig riskera att bli utan stöd.
Under teknologens första år vid LiTH skall studievägledningen arbeta med
uppsökande verksamhet så att teknologen får en naturlig kontakt med studievägledningen.
Studievägledarna skall ha kompetens och intresse för branschen. Informationen
om utbildningen måste hålla hög kvalitet.

I sin utbildning skall teknologen ha möjlighet till kontakt med studievägledare eller
lärare som kan visa teknologen tillrätta genom hela utbildningen. En sådan personlig kontakt skall kunna vara till stöd och hjälp när studierna blir alltför påfrestande.
Studievägledningen skall aktivt söka upp teknologer som har problem med studiemedel, uppflyttningskrav etc. Det är viktigt att teknologer i svåra situationer
känner ett stöd både från kåren och från universitetet. Det är viktigt med en god
kontakt mellan studievägledningen och Studenthälsan i de fall teknologen kan vara
i behov av stödsamtal etc.
Det bör finnas speciella studievägledare som har hand om de inresande teknologernas frågor och problem. Det bör finnas en central punkt på universitetet dit de
kan vända sig och antingen få hjälp direkt eller bli hänvisade till rätt person.
LinTek anser
att studievägledningen bör ha uppsökande verksamhet under teknologens första
läsår.

att

LiTH:s studievägledning skall fokusera på att vägleda teknologer i
utbildningen.

LinTek kräver
att studievägledare skall ha nödvändig utbildning och bakgrund.

att

studievägledningen har goda kunskaper om teknologernas förhållanden och
de kurser som erbjuds.

att

en studievägledare för inresande teknologer skall finnas.

att

LiTH:s studievägledning skall ha en bra tillgänglighet gentemot teknologerna
i alla perioder under läsåret.

2.12 Examen
2.12.1 Grundförutsättningar

Vägen från antagning till avlagd examen är lång. Denna väg skall emellertid vara
fri från strukturella hinder och det bör därför finnas samma bredd med avseende
på kön, ålder, social- och/eller etnisk bakgrund bland teknologer som tar examen
som bland de som antagits. Teknologer får aldrig hindras i sin strävan mot examen
på grund av sitt kön eller sin könsidentitet, sin sociala bakgrund, etnicitet, ålder,
sexuell läggning, funktionshinder, familjesituation, etc.
LinTek anser
att uppvisad bredd (med avseende på kön, ålder, social- och/eller etnisk
bakgrund) bland utexaminerade teknologer bör vara densamma som hos
antagna.

LinTek kräver
att teknologer aldrig skall hindras i sin strävan mot examen på grund av sitt kön
eller sin könsidentitet, sin sociala bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell läggning,
funktionshinder, familjesituation, etc.
2.12.2 Examen och examina

LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-, kandidat-, licentiat- och doktorandexamen. I de generella examina (master- och kandidatexamen) skall minst hälften av poängen vara inom ett fördjupningsämne.
För att teknologerna på ingenjörsutbildningarna skall ha större nytta av sin examen
utanför Sverige så skall utbildningarna vara utformade på ett sådant sätt att civilingenjörsstudenterna även får ut en masterexamen och att högskoleingenjörsstudenterna får ut en kandidatexamen.
LinTek anser
att LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-,
kandidat-, licentiat- och doktorandexamen.
LinTek kräver
att civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna vid LiTH är utformade
så att de även ger en master- respektive kandidatexamen.

3. Mottagning
3.1

Mottagningens syfte

Att börja studera vid ett universitet är för många ett stort steg ut i det okända och
för vissa det första steget ut i vuxenlivet. En ny värld öppnar sig och de nya teknologerna kastas ofta in i en ny och annorlunda verklighet i ett studentliv bestående
av ett brett spektrum av studenter. I detta läge är en väl fungerande, bred och effektiv mottagningsverksamhet av stor betydelse.
Syftet med mottagningsverksamheten är att samtidigt välkomna och förbereda de
nya teknologerna för deras tid vid Linköpings universitet. Det skall vara både roligt
och spännande att börja studera och mottagningen skall vara en rolig period värd
att minnas resten av livet.

3.2

Organisation kring mottagningen

LiTH och LinTek ansvarar för mottagningsverksamheten gentemot nya grundutbildningsstudenter. Det är viktigt att samarbetet fungerar väl och att båda arbetar
för att teknologerna skall känna sig välkomna. Ambitionen bör vara att ha Sveriges
bästa mottagning. LiTH och LinTek bör även ansvara för att inresande teknologer
får en väl organiserad mottagning.
LinTek kräver
att LiTH stödjer LinTek i arbetet för en väl fungerande mottagning.

3.3

Mottagning för inresande teknologer

Inresande teknologer är teknologer som nyligen kommit till Sverige och därmed
inte är helt bekanta med det svenska språket och den svenska kulturen.
Dessa teknologer behöver extra stöd för att integreras i det svenska samhället och
därmed inte hindras i sin studiesituation på grund av socialt och kulturellt utanförskap. Det bör finnas en central punkt på universitetet dit de kan vända sig och få
hjälp eller bli hänvisade till lämplig person.

Universitetet ansvarar för att skapa förutsättningar för att internationella teknologer skall
kunna integreras i det svenska samhället. Detta genom specifikt riktade åtgärder såsom
språk- och kulturkurser, extra mottagningsverksamhet, fadderverksamhet och specifika
kontaktpersoner.
LinTek kräver
att universitetet ansvarar för att skapa förutsättningar för inresande teknologers
integration i det svenska samhället.

att

speciella kontaktpersoner för inresande teknologer skall finnas.

4. Samverkan med samhälle
och näringsliv
4.1

Marknadsföring och information i rekryteringssyfte

SYV-konsulenter, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlingar har en viktig
uppgift i informationen för val till högre studier. En av LiTH:s uppgifter är att
hålla SYV-konsulenter och arbetsförmedlingar med ständigt aktuell information
om högskolan och dess utbildningar. I detta sammanhang bör påpekas att man
skall informera om de alternativ som finns och inte bara trycka på det bekvämaste
utbildningssättet för högskolan. I den information som går ut från högskolan skall
det anges vad som krävs för att klara av en viss utbildning.
För att få de bästa studenterna till LiTH måste högskolan visa upp sig, sina utbildningar och sin forskning för omvärlden. Därför skall LiTH verka för att synas i
dags- och fackpress. Andra viktiga sätt att marknadsföra högskolan är att sända ut
tenkologer som får berätta om LiTH och dess utbildningar för gymnasieeleverna
samt att fortbilda gymnasielärare. Dessa teknologers engagemang skall uppmuntras i form av någon ersättning, som LiTH skall stå för. Särskilt viktigt är denna
spridning av information på grund- och gymnasieskolan som utgör en framtida
rekryteringsbas till tekniska högskolan. Det är LiTH som skall bära huvudansvaret
för rekrytering till tekniska högskolan. Detta ansvar får inte läggas över på någon
annan part t.ex. studentkår eller sektioner.
LinTek anser
att LiTH har ansvaret för att information om LiTH:s utbildningar finns hos
SYV-konsulenter och arbetsförmedlingar runt om i hela landet.

att

LiTH skall marknadsföra sig aktivt under hela året.

att

teknologer i stor utsträckning skall engageras i den uppsökande
verksamheten.

LinTek kräver
att LiTH tar huvudansvaret för rekrytering.

4.2

Marknadsföring av teknologer gentemot
och förberedelser inför arbetslivet

För att teknologerna skall etablera sig på arbetsmarknaden är det viktigt att näringslivet känner till utbildningarna. Ansvaret för att marknadsföra utbildningarna
ligger på LiTH. Det måste vara lika viktigt för LiTH att se till att teknologerna
som tagit sig till högskolan även tar sig igenom utbildningarna och etablerar sig på
arbetsmarknaden.
LiTH har ansvaret för att framtida arbetsgivare vet vilken utbildning och forskning
högskolan bedriver. LiTH bör aktivt arbeta för att forskningsresultat och artiklar
publiceras i såväl nationell och internationell fackpress som nationell dagspress.
För att teknologerna skall vara medvetna om deras framtida yrkesroll och vad som
förväntas av dem krävs att kontakter med arbetslivet införlivas i utbildningen.
Att se den verkliga tillämpningen av det teoretiska ämnet är även något som ökar
motivationen hos teknologerna. LiTH har ett stort ansvar för att teknologerna får
en konkurrenskraftig utbildning och därför måste LiTH se till att alla teknologer är
väl insatta i sin framtida yrkesroll. Det finns många sätt att öka integrationen mellan teknologerna och arbetslivet, till exempel genom gästföreläsningar, case eller
studiebesök i kurserna.
Att se till att teknologerna etablerar sig på arbetsmarknaden är något som LiTH
borde se som självklart. Förutom att arbeta för att öka integrationen mellan
näringsliv och högskola måste teknologerna göras medvetna om sina valmöjligheter. LiTH skall erbjuda teknologerna de verktyg de behöver för att konkurrera på arbetsmarknaden och söka jobb, exjobb och praktik.
LinTek anser
att LiTH bär ansvaret för att framtida arbetsgivare är medvetna om den
verksamhet högskolan bedriver.
LinTek kräver
att LiTH skall marknadsföra alla sina utbildningar gentemot framtida
arbetsgivare.

4.3

Samhällets kunskapsutveckling

Att sprida kunskap och bidra till samhällets utveckling är en av de viktigaste
uppgifter som universitet och högskolor har. Detta görs inte bara genom att utbilda studenter som sedan verkar i olika delar av samhället utan universitet måste
även sprida sina forskningsresultat och information om utbildningarna via andra
kanaler.

LiTH har ansvaret för att sprida till övriga samhället vilken utbildning och forskning högskolan bedriver. LiTH bör aktivt arbeta för att forskningsresultat och
artiklar publiceras i såväl nationell och internationell fackpress som nationell dagspress.
LinTek anser
att LiTH skall ta sitt ansvar för att sprida naturvetenskapligt och tekniskt
kunnande i samhället.

4.4

Integration med näringslivet

Samverkan är ett område som blivit allt mer eftertraktat, både för näringslivet
och universitetet, och därmed även teknologer. Kontakt mellan teknologer
och näringsliv redan under utbildningen bidrar till att teknologerna vid sin
examen är mer förberedda för arbetslivet, mer insatta i vad som krävs av dem
och mer uppmärksamma på sina framtidsutsikter. Samverkan bidrar också till
att teknologerna får en första kontakt med en potentiell framtida arbetsplats.
För samtliga utbildningsprogram är samverkan med näringslivet viktigt och
bör därför finnas för alla program vid LiTH. Teknologerna är mycket positiva
till samverkan och öppna för densamma i många olika former.
Samverkan kan vara svårt att särskilja från direkt företagsrepresentation, vilket
definieras som marknadsföring av företaget. Detta är en utmaning inom
undervisningen vid LiTH.
Med anledning av detta och med LinTeks mål och visioner i åtanke bör
LinTek aktivt verka för att samverkan blir en del av alla utbildningsprogram
vid LiTH.

LinTek anser
att företagsrepresentanten skall primärt föreläsa som kunskapskälla. att
företagsrepresentation skall ske genom sektioner, föreningar och kårer,
inte i samband med undervisning.
LinTek kräver
att LiTH har ansvaret för att det finns tydlig näringslivsanknytning i
samtliga utbildningsprogram vid LiTH, där anknytningen skall vara starkt kopplad till
kursmål i den berörda kursen.

5. Internationalisering
5.1

Internationella utbyten

Det skall finnas stora möjligheter att göra en del av sin utbildning utomlands. LiU
och LiTH bör arbeta för utbyten med andra erkända universitet i olika länder.
Även lärare och forskarstudenter bör få möjlighet att delta i olika internationella
utbyten mellan universitet för att få nya insikter och kunskaper som sedan kommer
grundutbildningen till godo.
De gästforskare som LiTH tar emot skall kunna delta i grundutbildningen, genom
exempelvis föreläsningar, i för teknologen intressanta ämnen.
LinTek anser
att de gästforskare som kommer till LiTH skall kunna delta i grundutbildningen.
LinTek kräver
att det skall finnas möjligheter att göra en del av sin utbildning, oavsett nivå,
utomlands.

5.2

Kontakt och avtal med lärosäten utomlands

Det är LiTH:s uppgift att knyta kontakter med andra lärosäten. LiTH bör arbeta
för utbyte med lärosäten i flera länder genom att teckna avtal med dessa om
utbytesplatser för de studerande. Det är viktigt för LiU att ha samarbeten med
både mer och mindre erkända universitet. Detta för att ha samarbeten som både
lyfter LiU och som lyfter den andra parten.
Vid avtalsskrivandet skall LiTH ta hänsyn till såväl utbildningskvaliteten som
den sociala miljön vid utbyteslärosätet. I de fall ett avtal bara gäller en del av ett
lärosäte skall detta tydligt anges och konsekvenserna därav (t.ex. att det bara går
att välja kurser från en av flera fakulteter) förklaras överallt där information om
lärosätet finns. LiTH skall arbeta för att så många som möjligt får möjlighet att
studera vid annat lärosäte utan att ge avkall på kvalitetskontrollen av de lärosäten
LiTH tecknar avtal med.
LiTH måste aktivt marknadsföra sig och göra sig känd bland studerande vid andra
lärosäten. Genom ett nationellt samarbete kan högskolorna effektivt sprida information om det svenska utbildningssystemet utomlands.

LinTek kräver
att LiTH gör en noggrann kvalitetskontroll av utbildningarna vid de lärosäten de
tecknar avtal med.

att

5.3

LiTH marknadsför sig aktivt gentemot studerande vid lärosäten utomlands.

Ansvar för utbytesprogram

Grundläggande för utbytesprogrammen är att det är universitetet som har ansvaret. Kåren är en tillgång och bör hjälpa till med olika aktiviteter. Universitetet
som huvudansvarig skall ha en väl fungerande organisation för programmen, så
att de inresande teknologerna känner sig välkomna och får ut mycket av tiden vid
universitetet.
LinTek anser
att universitetet bär huvudansvaret för allt som rör utbytesprogrammen.
LinTek kräver
att universitetet och LiTH har väl fungerande organisationer för
utbytesverksamheten.

5.4

Antagning till internationella program vid LiTH

Ansökan och antagning till de utbytesprogram som finns vid LiTH skall ske enhetligt och rättvist, enligt på förhand väl definierade regler. Reglerna bör med jämna
mellanrum ses över.
Ansökningarna från studerande som vill studera på ett av LiTH:s masterprogram
på engelska skall även de behandlas enhetligt och rättvist, enligt på förhand väl
definierade regler. De inresande teknologerna skall antas enligt samma regler som
de svenska teknologerna som söker till programmen.
Högskolan fattar beslut som gäller antagning av studerande till utbytesprogram
och tillgodoräknande av poäng tagna vid utländska universitet. Enligt högskoleförordningen skall de studerande ha representanter i alla grupper som handhar internationella ärenden.
De studerande skall ha rätt att överklaga beslut som är tagna utan saklig grund.
LinTek kräver
att ansökan och antagning skall ske enhetligt och rättvist, enligt på förhand väl
definierade regler.

att

osakligt grundade beslut skall kunna överklagas på minst tre nivåer.

5.5

Tillgodoräknande av studier från annat lärosäte än LiTH

LiTH skall fullt ut acceptera mottagarlandets examinationsformer och tillgodoräkna de studerandes studier utomlands som om de hade läst kvar vid LiTH.
LiTH skall acceptera, förstå och kunna värdera de betyg och poäng en studerande
kommer hem med, oavsett om dessa följer ECTS-systemet eller ej.
För att underlätta studentmobilitet krävs att det i varje programnämnd vid LiTH
finns en viss flexibilitet vid tillgodoräknande. Det skall inte krävas att en kurs som
lästs vid ett annat lärosäte exakt skall motsvara den kurs teknologen annars skulle
ha läst vid LiTH.
Regler för tillgodoräknande av kurser skall finnas lättillgängliga så att alla teknologer kan ta reda på vilka förutsättningar som finns. Teknologerna bör få ett preliminärt besked om tillgodoräkning redan innan avfärd. En teknolog skall ha rätt att
överklaga alla beslut om tillgodoräknande.
LinTek kräver
att flexibilitet skall finnas i bedömningen av kurser tagna vid andra
lärosäten och att onödiga hinder för studentmobilitet skall undanröjas av
programnämnderna.

att

regler för tillgodoräknande och utbyte av kurser och studieperioder skall
finnas lättillgängliga för alla studerande.

att

osakligt grundade beslut skall kunna överklagas på minst tre nivåer.

att

beslut om tillgodoräknande av kurser skall vara klart inom två månader efter
det att teknologen lämnat in en korrekt ansökan.

5.6

Introduktion för inresande masterstudenter

När inresande masterstudenter anländer till universitetet så upplever de i många
fall stora skillnader i kultur och akademiskt synsätt jämfört med sitt hemland. För
att de skall få förståelse och en bra möjlighet att komma in i studierna bör masterprogrammen innehålla en obligatorisk introduktion. Introduktionen bör ta
upp hur det fungerar att studera i Sverige och det svenska systemet för studentinflytande.
LinTek kräver
att alla LiU:s engelskspråkiga masterprogram innehåller en introduktion till
studier i Sverige.

6. Resurser och tjänster
6.1

Lokaler och utrustning på universitetet

Högkvalitativ utbildning kan inte ske med undermåliga resurser. Teknologerna bör
ha i stort sett fri tillgång till läsplatser och laborationsutrustning. Detta motiveras
med att teknologerna skall ha möjlighet att fördjupa sig inom sitt område. Det
bedrivs allt mer undervisning i projektform och det är då viktigt att det finns en
stor tillgång till grupprum, där projektgrupper kan arbeta ostört.
För att högklassig utbildning skall kunna bedrivas måste välutrustade bibliotek
finnas på samtliga campus. Det är universitetets ansvar att tillgodose detta behov.
Biblioteken skall hålla en hög tillgänglighet och vara rustade för att möta de krav
teknologer och forskare vid ett universitet har.
Det är viktigt att stimulera kreativitet och eget initiativ även vid sidan av den schemalagda undervisningen. Tillgång till bibliotek, läsplatser, grupparbetsrum och
datorer, såväl dagtid som kvällstid och helger, är en nödvändighet för goda studieresultat samt ett levande campus. Ingen teknolog skall hindras tillträde till de
lokaler som den har tillgång till dagtid.
Att internet skall finnas tillgängligt på campus för alla teknologer är en självklarhet
för att teknologerna skall ges möjlighet till självständiga studier. För ett förenkla
för teknologerna bör samtliga digitala universitetsresurser finnas under samma
inloggning. Det skall finnas möjlighet att komma åt detta studentkonto även då
teknologen inte är ansluten direkt till LiU-nätverket.
LinTek kräver
att alla teknologer skall ha fri tillgång till laborationsutrustning om inte särskilda
skäl föreligger.

att

välutrustade bibliotek med god tillgänglighet finns på samtliga campus.

att

teknologer inte kvällstid och helger skall hindras tillträde till de lokaler man
dagtid har tillgång till.

att

alla teknologer skall ha tillgång till internet på universitetet.

att

avstängning från resurser ej får ske utan tillräckliga bevis.

att

6.2

teknologer skall kunna komma åt sina studentkonton även då de inte är
direkt anslutna till LiU-nätverket.

Studie- och arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen omfattar både studenter och anställda vid högskolan och på
samma sätt som för all annan verksamhet vid LiU så skall studenterna vara representerade i diskussioner kring arbetsmiljö. Ett samrådsorgan för studenternas
arbetsmiljö behövs för att hålla i övergripande arbetsmiljöfrågor. Att arbetsmiljön
för teknologerna är tillfredsställande är viktigt eftersom de ofta tillbringar mer än
åtta timmar per dag på universitetsområdena. Vid projektering och utformning av
nya byggnader skall teknologerna finnas representerade för att tillse att teknologernas åsikter tas i beaktande även där.
Att studie- och arbetsmiljön på campus håller en hög nivå är en gemensam
angelägenhet för både studenter, anställda och ledning på universitetet. Alla som
nyttjar och vistas i lokalerna har ett ansvar för att de förhåller sig till de regler som
gäller för lokalen.
LinTek anser
att universitetet, anställda och studenter har ett gemensamt ansvar för studie och
arbetsmiljön på campus.
LinTek kräver
att det vid universitetet finns ett samrådsorgan som specifikt behandlar
studenters arbetsmiljö.

att

studeranderepresentanter är med vid projektering och utformning av nya
lokaler och byggnader.

att

LinTek fortlöpande och i god tid underrättas om förändringar av betydelse
för teknologernas arbetsmiljö.

att

LinTek skall kunna ta del av handlingar och erhålla upplysningar som är av
betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.

att

LinTek skall kunna begära och delta i skyddsrond och andra undersökningar
som rör arbetsmiljöförhållanden inom skyddsområdet.

6.2.1 Fysisk studie- och arbetsmiljö

Det skall finnas tillräckliga mängder av läs-, grupp- och datorarbetsrum i anslutning till undervisningslokalerna. Universitetet måste ta ansvar för dessa lokaler.
Läsplatser utanför universitetsområdena måste betraktas som komplement. Studieplatserna skall vara väl upplysta, ha god ventilation och ergonomiskt riktiga möbler
samt vara ljudisolerade.

För att teknologer skall kunna arbeta ordentligt krävs även utrymmen för avkoppling på luncher och icke schemalagd tid. Där bör teknologen ges möjlighet att
vila, samtala, värma och äta medhavd mat. Teknologer omfattas av arbetsmiljölagen, vilket innebär att deras behov av vilo- och matrum måste tas i beaktande vid
om- och tillbyggnationer. In- och utgångar till byggnaderna skall vara rökfria.
LinTek anser
att även utrymmen för avkoppling bör finnas på campus.
LinTek kräver
att universitetet tillhandahåller tillräcklig mängd läsplatser, datorarbetsplatser
och grupparbetsrum av god kvalitet i anslutning till universitetsbibliotek och
undervisningslokaler.
6.2.2 Psykosocial studie- och arbetsmiljö

Psykosocial miljö innefattar stämningen på lektioner, föreläsningar och laborationer. Det är av yttersta vikt att föreläsare och assistenter stimulerar och hjälper
teknologen. I en högskola för alla är det viktigt att undervisningen varieras så att
de flesta behov tillfredsställs. En öppen dialog mellan lärare och teknolog, samt
engagemang hos läraren främjar studierna och gör det lättare för teknologen att
klara av motgångar.
Jämlikhet är viktigt. En förutsättning för ett jämlikt samhälle är att alla människor
ges lika möjligheter och skyldigheter, oavsett kön och könsidentitet, social bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, familjesituation, etc. För att
nå ett jämlikt samhälle måste även universitetet, som är en del av samhället, arbeta
för jämlikhet.
Den sammansättning av teknologer som utexamineras bör uppvisa samma bredd
som den sammansättning av teknologer som antas. Det är viktigt att LinTek och
universitetet arbetar för att få bort strukturella hinder så att alla teknologer kan
fullfölja sin utbildning. Ett nödvändigt villkor för en breddad utexaminering är
att teknologerna känner sig trygga i sin studiesituation. En del i detta är att ingen
teknolog skall känna sig utanför eller utpekad för vem man är.
LinTek anser
att det är viktigt att sammansättningen av teknologer som antas och examineras
avspeglar samhället i övrigt.
LinTek kräver
att universitetet kontinuerligt följer upp och reviderar mångfalds- och
likabehandlingsplanen.

att

universitetet arbetar för att alla teknologer skall känna sig trygga i sin
studiesituation.

6.3

Måltidsmöjligheter

Möjlighet att inta ett mål lagad mat utan att tillbringa större delen av lunchtiden
i kö bör vara en självklar service. Då lunchen är tidsbegränsad måste det finnas
restauranger i närområdet samt möjlighet att värma medhavd mat. Matställen och
kaféer som är öppna kvällstid och helger är en nödvändighet då många tillbringar
en stor del av dygnet på området. Universitetet bör verka för att det finns valfrihet
inom denna sektor med hänseende till pris och sortiment, dock så bör det alltid
eftersträvas att hålla ned priserna så att de passar teknologernas ekonomi.
LinTek anser
att universitetet bör uppmuntra restauranger, caféer och mindre butiker att
etablera sig på universitetsområdet.

att

man skall kunna köpa kaffe och lättare maträtter även under kvällstid och
helger.

LinTek kräver
att teknologer erbjuds lokaler och utrustning för att kunna värma medhavd mat.

att

6.4

låga priser för teknologerna skall prioriteras högt vid upphandling av
serveringstillstånd på campus.

Kommunikationer

Då universitetet finns på fyra campus i tre städer är det viktigt att kommunikationen där emellan fungerar bra. Framför allt skall kommunikationen mellan campus Norrköping och de båda campusområdena i Linköping vara väl utvecklad för
att underlätta integrationen och möjligheten att läsa kurser på andra campus. LiU
skall stå för transport mellan dessa campus för samtliga teknologer. Reserabatt
skall kunna erhållas av alla registrerade teknologer. Genom att byta hemort när
man börjar studera blir det naturligt att man använder offentliga kommunikationsmedel ofta. Eftersom teknologerna generellt har mycket begränsade medel behövs
det ett sätt att göra de många resorna billigare. Studentrabatt för lokal- och regionaltrafik är även det väldigt viktigt för att teknologernas ekonomi ska gå ihop.
LinTek bör påverka kommunen att ta hänsyn till teknologer vid planering av
förbindelser inom staden. Det bör finnas busslinjer som går mellan de områden
teknologer vistas på. Bra och säkra cykelvägar skall också finnas.
LinTek anser
att reserabatt skall kunna erhållas av samtliga registrerade teknologer.
LinTek kräver
att kommunikationer till och från universitetsområdena är väl utbyggda.

att

LiU garanterar kostnadsfria och väl fungerande transporter för teknologerna
mellan LiU:s campus i Norrköping och i Linköping

7. Bostäder
Under studietiden är de alternativ som står till buds för teknologerna att bo kvar
hemma (vilket oftast är omöjligt), en vanlig bostad eller en bostad speciellt anpassad för studenter. Det senare kallas för studentbostad, till skillnad från studerandebostad vilket betecknar alla bostäder där en student bor.

7.1

Teknologernas bostadssituation

Bostadsproblem beroende på höga hyror eller litet utbud får inte leda till att
teknologer avstår från studier. En bra bostadssituation för teknologer är en attraktionskraft för Linköping och Norrköping som studieort. Universitetet som lärosäte
och Linköpings respektive Norrköpings kommun som teknologens nya hemkommun är de som har det fulla ansvaret för teknologernas boende.
Utbudet av studerandebostäder bör vara varierat både vad det gäller läge och
boendeform. Dock bör studentbostäder endast ses som ett komplement till annat
boende. Teknologer skall inte stängas ute från övriga bostadsköer på grund av
att de är studenter. Kommunerna bör även verka för att mataffärer med prisnivå
anpassad till teknologers ekonomi finns i nära anslutning till områden där många
teknologer bor. En del av ett tryggt boende är en bra hemförsäkring. Därför bör
alla teknologer informeras om och erbjudas en studentanpassad hemförsäkring.
LinTek kräver
att Linköpings och Norrköpings kommuner och universitetet ansvarar för att
det finns tillräckligt med studerandebostäder.

att

7.2

teknologer inte utestängs från bostadsköer på grund av att de är studenter.

Studentbostäder

Även om teknologer har tillgång till den allmänna bostadsmarknaden bör det finnas särskilda studentbostäder. Teknologer bör ha möjlighet att bo i dessa bostäder
under hela sin studietid.
Studietiden medför oftast en begränsad ekonomi. Studentbostäderna skall vara
billiga så att inte för stor del av teknologens pengar går till hyran.

Skall särskilda bostäder för studenter byggas skall dessa anpassas till deras situation. Det bör finnas många olika boendeformer; korridorer, mindre lägenheter och
familjelägenheter. Samtliga bör vara anpassade för studier såväl som för boende.
Boende för inresande teknologer bör ej vara separat utan bör integreras med
övriga studentboendet.
Studentbostadsområden bör ligga i områden med vanliga bostäder för att undvika
att teknologerna isoleras från övriga befolkningen men även närhet till campus
skall prioriteras.
Teknologen tillbringar ofta en stor del av studietiden arbetande i bostaden. Den
bör därför ses som en kontorsarbetsplats vad gäller belysning, ventilation, buller
och värme.
LinTek anser
att boendet för inresande teknologer i största möjliga utsträckning bör integreras
med det ordinarie studentboendet.

att

studentbostäder bör ligga i områden med vanliga bostäder och med fördel
placeras nära campus.

att

teknologerna bör ha rätt att bo i studentbostad under hela sin studietid.

LinTek kräver
att studentbostäder skall ses som arbetsplatser såväl som bostäder.

att

det skall finnas ett brett utbud av bostäder.

att

studentbostäder håller en rimlig hyra, så att teknologen får en skälig
levnadsstandard.

att

studentbostäder håller god kvalitet

att

bostäder för inresande teknologer skall finnas tillgängliga redan vid ankomst
till studieorten.

8. Finansiering av studier
och forskning
8.1

Studieavgifter

LinTek anser att utbildning skall vara avgiftsfri för individen. Avgiftsfri högskoleutbildning är en grundförutsättning i det svenska välfärdssystemet.
Så länge som lag SFS 1992:1434 angående avgifter för individer utanför EES-området gäller bör dock LiTH ta ut en avgift i syfte att täcka kostnaden för individens
utbildning och stödtjänster. För att minska antalet ansökningar via ansökningsagenter och få ansökningar från teknologer med stort intresse av att påbörja de
utbildningar de har sökt ställer sig LinTek positivt till ansökningsavgifter för ej
svenska medborgare.
LinTek anser
att ansökningsavgift för ej svenska medborgare bör användas.
LinTek kräver
att alla svenska medborgare skall ha möjlighet till avgiftsfri högskoleutbildning.

8.2

Studiemedel

En god och trygg ekonomi under studietiden skapar en grund för att studenten
skall känna välbefinnande, kunna tillgodogöra sig utbildningen och prestera goda
studieresultat. Ett bra studiefinansieringssystem gynnar därför utbildningskvaliteten. De ekonomiska villkor som erbjuds studenten skall vara sådana att de
stimulerar den enskilde att påbörja och slutföra studier. De skall också ge förutsättningar för en bred och jämn rekrytering till högskolan samt garantera studenten
en skälig levnadsstandard under hela studietiden.
Reglerna för studiefinansieringssystemet skall vara tydliga och överskådliga så att
studenten långsiktigt kan planera sina studier och sin ekonomi. Studiebidrag skall
räknas som sjukpenninggrundande inkomst så att studenter får rätt till sjuk- och
föräldrapenning.

Staten bör erbjuda bidrag till de studenter som uppfyller uppställda krav angående
studieresultat. Familjemedlemmars ekonomi eller hur studenten annars väljer att
finansiera sina studier skall inte påverka bidraget. Meritprövning skall ske på ett
likvärdigt sätt för alla studenter med hänsyn taget till olika utbildningars varierande utformning. För att vara meriterad för nya studiemedel skall studenten ha
blivit godkänd på rimlig, i förväg fastställd, andel av de studier för vilka studiemedel tilldelats. För att motivera nya personer att påbörja studier bör kraven vara
något lägre det första året. Studenter som vid prövning inte varit meriterade för
nytt studiebidrag skall inte på grund av avslaget drabbas av hårdare krav vid nästa
prövning.
Det skall finnas möjlighet att låna pengar för att finansiera studierna. Staten skall
garantera att det finns lån speciellt anpassat för detta. Staten skall vara borgenär så
att ingen blir nekad studielån med hänvisning till dålig personlig ekonomi. Lånen
skall vara utformade så att studenten har full uppsikt över sin skuld. Detta innebär
att en student som börjat låna i ett system skall ha möjlighet att låna i samma system under hela sin studietid. Lånen skall dessutom vara ränte- och amorteringsfria
under studietiden. Eventuell resterande skuld skall avskrivas vid pension, dödsfall
eller vid särskilda skäl.
Återbetalningen får inte bli en för stor belastning för studenten efter studietiden.
Den bör anpassas efter varje individs betalningsförmåga. Skulden får inte heller bli
en livslång belastning på den personliga ekonomin. Efter en rimlig tid, cirka 15-25
år, skall alla ha betalat tillbaka sin skuld.
LinTek anser
att skapande av ekonomiska förutsättningar för studier är en naturlig del av
statens ansvar att ge alla möjlighet och lika rätt till högre studier.

att

studiefinansieringen skall vara utformad så att både staten och studenten tar
ekonomiskt ansvar.

att

studiebidraget skall vara sjuk- och föräldrapenninggrundande.

LinTek kräver
att staten skall erbjuda ekonomiskt bidrag till den som studerar.

att

totalbeloppet av de tilldelade studiemedlen skall vara tillräckliga för att
studenten skall kunna upprätthålla skälig levnadsstandard under hela
studietiden.

att

kraven på studieresultat skall vara likvärdiga för alla studenter med hänsyn
taget till olika utbildningars varierande utformning.

att

student som vid prövning inte varit meriterad för nytt studiebidrag inte på
grund av avslaget skall drabbas av hårdare krav vid nästa prövning.

att

staten garanterar att det finns studielån.

8.3

Studenter med särskilda behov

Staten skall garantera att studenter med speciella behov som ger merkostnader, exempelvis funktionshinder eller hemmavarande barn, har rätt till extra
studiebidrag.
LinTek kräver
att studenter med speciella behov skall ha möjlighet till extra bidrag för att täcka
kostnader relaterade till sin speciella situation.

8.4

Studiemedel för utlandsstudier

Studiestöd skall för utlandsstudier utgå enligt samma princip som för högskolestudier i Sverige, det vill säga att studiestödet bör vara generellt.
Vid studier utomlands kan det även tillkomma kostnader på grund av att levnadsomkostnaderna skiljer sig mellan olika länder. Dessa ordinarie förändringar i
levnadsomkostnader bör täckas av ett studiemedelssystem. Vidare bör summan av
det studiemedel som beviljas variera mellan olika länder med hänsyn tagen till att
de faktiska levnadsomkostnaderna skiljer sig mellan länderna.
För att säkerställa att inresande studenter inte drabbas hårt av en valutakursförändring skall omräkning av studiemedlet mot valutakursen ske flera gånger per
termin. Information om vilka regler som gäller och hur systemet fungerar måste
framgå klart och tydligt. Denna information bör vara lättillgänglig.
LinTek anser
att studiemedel för utlandsstudier skall utgå enligt samma principer som för
studier i Sverige.

att

studiemedel för studier utomlands skall ges med hänsyn tagen till
levnadsomkostnaderna i de olika länderna.

att

omräkning av studiemedel skall ske flera gånger per termin.

9. Hälso-, och friskvård
9.1

Studerandehälsovården

Hälsan medför direkt påverkan på studierna. Skador och sjukdomar kan hindra,
försena eller helt spoliera studier. Vid frånvaro drabbas ofta de studerande allvarligare än de förvärvsarbetande. Tentamina, föreläsningar och laborationer kan inte
utföras av andra och ej heller enkelt återhämtas så snart teknologen åter är arbetsför.
Förutom gynnsamma effekter på studierna utgör förebyggande åtgärder en
möjlighet att förbättra teknologernas livsföring. Då majoriteten av de studerande
befinner sig i en fas av intensiv utveckling medför detta att förutsättningarna för
att påverka teknologen och dennes livsstil är goda. Studietidens karaktärsdrag skiljer teknologens situation från andra faser i livet, varför en studentinriktad hälsooch sjukvårdsfunktion är viktig.
Sammantaget är motiven för en studentspecifik hälso- och sjukvårdsfunktion
starka. Det ligger i alla parters intresse att öka de studerandes förutsättningar att
på bästa sätt genomföra en påbörjad utbildning. Möjligheten att kunna vända sig
till studerandehälsovården måste garanteras alla studerande, både på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå.
LinTek kräver
att LiU garanterar studentspecifik hälsovård.

att

studerandehälsovården görs lättillgänglig för samtliga teknologer, både på
grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå.

att

LiU har en tydlig ärendehantering gällande fall av diskriminering.

9.1.1 Inriktning

Studenthälsan är den enhet som bedriver studerandehälsovård vid LiU, därför skall
Studenthälsan bedriva både förebyggande och behandlande verksamhet – dessa
två områden är inte alternativ utan komplement till varandra.
Konkret innebär förebyggande hälsoarbete olika insatser av upplysande och attitydpåverkande karaktär, med syfte att genom medvetenhet och ändrade levnadsva-

nor öka teknologens livskvalitet. Här inryms exempelvis alkohol-, drog- och tobaksinformation, arbets- och studiemiljöfrågor, kostupplysning, motionsverksamhet
och sexualrådgivning.
Studietidens karaktärsdrag och insatsområdets bredd gör att Studenthälsan arbete
måste präglas av kännedom om teknologens behov och en stor förståelse för
teknologens situation.
LinTek anser
att Studenthälsan bör utgöra ett studentspecifikt komplement till landstingets
allmänna hälso- och sjukvård.
LinTek kräver
att Studenthälsan främst inriktar sig på förebyggande arbete, men även har viss
behandlande verksamhet.
9.1.2 Genomförande

Hälsovård för de studerande bedrivs bäst i nära anslutning till teknologerna, med
en organisation som är insatt i och specialiserad på de studerandes situation.
Det är viktigt att den personal och de representanter som tillsammans leder verksamheten både är kompetenta och personligt motiverade att driva och utveckla
Studenthälsan på ett professionellt sätt.
Studenthälsans uppgift är att på olika sätt överblicka de studerandes hela hälsosituation och arbeta för att tillse att den är tillfredsställande. Studenthälsan skall komplettera samhällets övriga utbud av hälso- och sjukvård och med närhet, snabbhet
och trygghet utgöra den resurs som bäst ger de studerande tillgång till god studerandehälsovård. I rollen ingår att underlätta för de studerande i olika anpassningsskeden kopplade till studier. Det ingår också att bevaka och legitimera de studerandes intressen gentemot landstingets och kommunens hälso- och sjukvård. Det
bör dock påpekas att Studenthälsan är ett komplement, inte ett likvärdigt alternativ
till landstingets och kommunens hälso- och sjukvård.
Kontakter med Studenthälsans personal är ett bra sätt att infånga signaler från de
studerande och tidigt få kontakt med de teknologer som är i behov av hjälp.
LinTek kräver
att de studerandes behov skall styra Studenthälsans verksamhet.

att

Studenthälsans personal skall ha kompetens inom det psykosociala området
och ha god kännedom om teknologernas situation.

9.1.2 Finansiering

De studerande skall garanteras en studentspecifik hälsovård oavsett hur den finansieras. Staten och LiU skall bära den övervägande delen av det finansiella ansvaret
för studerandehälsovården. Studenthälsan bör ses som teknologernas företagshälsovård och alltså vara kostnadsfri.
LinTek anser
att universitetet svarar för det övergripande finansiella ansvaret för
studerandehälsovården.
LinTek kräver
att studerandehälsovård skall vara kostnadsfri.

9.2

Krishantering

Inträffar det en olycka eller ett dödsfall vid universitetet kan det finnas behov av en
krisgrupp. LinTek kräver därför att universitetet organiserar en grupp för krishantering. Krisgruppen skall ta hand om både personal och studenter vid universitetet.
Arbetsuppgifterna skall innefatta information om det inträffade samt att uppföljande samtal ordnas.
LinTek kräver
att universitetet alltid har en krishanteringsgrupp och en väl fungerande
organisation för hantering av krissituationer.

9.3

Alkohol

Det är vanligt att studenter förknippas med alkohol. Detta innebär en fara att ”traditioner” skapas som leder till en miljö där den enskilde studenten får svårt att säga
nej. Det är viktigt att uppmärksamma studenter med drogproblem. Ansvaret för
detta ligger på såväl andra studenter som på lärare och personal vid universitetet.
Vid arrangemang och fester som anordnas för studenter skall det finnas lättillgängliga alkoholfria alternativ av god kvalitet. Det skall vara lika lätt att välja alkoholfritt som annat. All försäljning av alkohol skall ske i överensstämmelse med
rådande lagar och förordningar.
LinTek anser
att alkoholfria alternativ av god kvalitet alltid skall erbjudas vid fester och
arrangemang som anordnas för de studerande.

att

Studenthälsan bör ge utbildning i ansvarsfull alkoholservering i
överenstämmelse med rådande lagar och förordningar.

att

alkoholhets ej bör förekomma.

att

Studenthälsan bör arbeta preventivt kring alkoholrelaterade frågor.

9.4

Friskvård

Motionsidrott är en viktig del av de studerandes friskvård. Ordnande av motionstillfällen för teknologer syftar både till att främja det allmänna hälsoläget och
att förebygga skador. Motionsidrotten fyller även en social funktion och innebär
avkoppling från studierna.
Ett brett utbud av aktiviteter bör erbjudas för att tillfredsställa så många teknologer som möjligt. Aktiviteterna skall vara lättillgängliga och prisvärda.
LinTek anser
att ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter skall erbjudas.

att

motionsidrotten skall göras lättillgänglig och prisvärd.

10. Doktorander
En forskarstuderande skall aldrig själv behöva finansiera sin forskarutbildning,
utan den skall finansieras på annat sätt. Forskarstudier och studier på grundnivå
måste därför hållas åtskilda i den mån att den forskarstuderande aldrig läser betydande delar av sin forskarutbildning på grundnivån, eftersom dessa studier finansieras av den enskilda studenten.
För LinTek är det viktigt att doktoranderna har en meningsfull och givande tid på
LiTH och att forskarutbildningen vid LiTH ska vara konkurrenskraftig och leda
till god anställningsbarhet inom universitetsvärlden och/eller det privata näringslivet. Det ska därför ses som meriterande att vara en god handledare och att det
ska finnas möjligheter för doktoranden att regelbundet presentera sin forskning
vid den egna institutionen samt vid vetenskapliga konferenser. För att doktorandutbildningen och dess kurser ska hålla en hög nivå så bör samtliga forskarutbildningskurser kursutvärderas.
För att alla doktorander, oberoende på vilken institution de tillhör, ska ha en
likvärdig forskarutbildning och trivas är det viktigt att det erbjudna stödet för doktoranderna ska vara likvärdigt oavsett institution.
Det är även av stor vikt att doktoranderna känner en trygghet i vilka regelverk som
gäller för dem under sin tid vid LiTH, både i egenskap av student men även som
anställd om det är fallet. Detta för att lägga en bra grund inför doktoranderna och
deras tid på universitetet.
I en stark internationell miljö är det en förutsättning att alla dokument och information som är riktade till doktorander finns att tillgå på engelska.
LinTek anser
att forskarutbildningen vid LiTH ska leda till god anställningsbarhet inom
universitetsvärlden och/eller det privata näringslivet.

att

doktorander som antas till forskarutbildningen bör tillhöra en forskargrupp
med andra doktorander eller post docs.

att

det vid antagning av en doktorand ska finnas en finansieringsplan som täcker
hela studietiden samt att doktoranden skall ta del av denna.

att

det skall ges möjlighet till ett gemensamt introduktionsmoment för nya
doktorander.

att

det skall finnas en lokal samt nationell kursdatabas med samtliga
forskarutbildningskurser.

att

doktorander skall ha möjlighet att tillgodoräkna sig kurser från avancerad
nivå, om doktoranden så önskar.

att

samtliga forskarutbildningskurser skall kursutvärderas.

att

det skall finnas ett bra utbud av kurser för doktorander som vill lära sig
svenska och att dessa skall ges inom forskarutbildningen om kunskaper i
svenska krävs för att doktoranden ska kunna utföra sina uppdrag.

att

forskarutbildningen ska omfatta motsvarande 4 års heltidarbete,
institutionstjänstgöring och undervisning får utgöra max 20 % av
doktorandtjänsten som då omfattar motsvarande 5 års heltidsarbete.
Vid uppdrag som ger doktoranden rätt till prolongation ska tiden för
forskarutbildningen utökas i motsvarande omfattning.

att

undervisande doktorander skall ha rätt till pedagogisk utbildning inför sitt
första undervisningsuppdrag.

att

arbetstiden för en doktorand inte bör överskrida 40 timmar i veckan och att
doktorandens aktiviteter såsom forskning, deltagande i kurser, konferenser,
institutionstjänstgöring och undervisning planeras in i tjänsten av handledare
och doktorand tillsammans.

att

den individuella studieplanen innehåller en noggrann beskrivning av
handledningens omfattning och hur och när den ska ske.

att

det i den individuella studieplanen tydligt bör framgå hur hanteringen av
rätten till idéer hanteras om forskningen kan komma att leda till patent.

att det skall finnas en handlingsplan vid fakulteten för att förebygga och hantera
konflikter mellan handledare och doktorand och rutiner för att säkerställa att
denna följs.
att

stödet som erbjuds doktorander skall vara likvärdigt oavsett institution.

att

det skall finnas rutiner för handledarbyte och att dessa ska vara kända för alla
doktorander.

att

det skall vara meriterande att vara en god handledare.

att

varje doktorand skall ha minst två aktiva handledare varav en
huvudhandledare.

att

huvudhandledare ska ha docentexamen eller motsvarande meritering.

att

handledare inte skall tillåtas handleda fler doktorander än att regelbunden
och adekvat handledning kan upprätthållas. Detta inkluderar även
återkoppling inom rimlig tidsram.

att

doktorander bör få stöd av handledare att söka kontakt med
samarbetspartners inom akademi och industri.

att

studentfackliga uppdrag antingen räknas som institutionstjänstgöring eller
ger förlängd anställningstid.

att

graderade betyg inte ska tillämpas inom forskarutbildningen.

att

doktorander skall ges möjlighet att ta ut licentiatexamen, om denne så
önskar, i annat fall skall möjlighet ges till halvtidsavstämning.

att

betygsnämnd och opponent minst tre veckor i förväg måste meddela
handledare och doktorand om avhandlingen brister i kvalitet i så pass hög
grad att den riskerar att bli underkänd under disputationen.

att

tydliga regelverk kring doktorandernas roll som anställda respektive
studerande ska finnas lättillgängliga.

att

doktorander skall vara anställda av högskolan eller annan arbetsgivare och
räknas som forskarstuderande.

att det skall finnas möjligheter för doktoranderna att regelbundet presentera sin
forskning vid den egna institutionen samt vid (nationella och internationella)
vetenskapliga konferenser.
att

information och dokument riktade till doktorander bör finnas tillgänglig på
engelska.

att

doktorander skall ges möjlighet att spendera en del av sin studietid
vid annat svenskt eller internationellt lärosäte, forskningsinstitut eller
forskningsanläggning.

att

det skall finnas en doktorandombudsman centralt för alla doktorander vid
LiU.

LinTek kräver
att forskarstuderande aldrig själva skall behöva finansiera sin forskarutbildning.

att

licentiatanställningar skall undvikas till förmån för doktorandanställningar.

11. Hållbar utveckling
Då LiTH utbildar och utvecklar teknologer för framtiden, behöver frågor kring
miljö och hållbar utveckling beaktas och finnas i fokus. Klimatförändringar är
närvarande och den mänskliga användningen av fossila bränslen är en av orsakerna
till klimatförändringar.
Linköpings Universitet förvaltar stiftelser med mål att främja utbildning och
forskning vid Linköpings Universitet. Stiftelserna har som mål att finnas kvar
under en lång tid samt att placeringarna skall vara långsiktiga. I dessa stiftelsers
styrelser utgör Universitetsstyrelsen styrelse.
För LinTek är det viktigt att kapitalet som förvaltas inom Linköpings Universitets
stiftelser skall förvaltas på ett bra sätt samtidigt som investeringar uppfyller vissa
etiska kriterier. LinTek anser därför att Linköpings Universitets stiftelser i sina
placeringar skall i största möjligaste mån ta hänsyn till riktlinjer och normer för
etik, miljö och hållbar utveckling. Exempel på normgivning att ta hänsyn till är
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om
barnets rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, FN:s ramkonvention om
klimatförändringar, FN:s konvention om biologisk mångfald samt OECD:s
riktlinjer för multinationella företag.
LinTek anser
att Linköpings universitets samförvaltande stiftelser skall undvika alla typer
av investeringar och ägande i företag som till en betydande del av
omsättningen (mer än 5 %) medverkar till kränkningar av internationella
normer för etik, miljö och hållbar utveckling.

att

Linköpings universitets samförvaltande stiftelser skall undvika alla
typer av investeringar och ägande i företag som till en betydande del
av omsättningen (mer än 5 %) består av utvinning av fossil energi.

