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Kallelse till LinTeks kårfullmäktige 
2019-12-03

Tid och plats
Tisdagen den 3 december 2019 kl 18:30 
TEMCAS, Tema-huset, Linköping

Kallade
Ledamöter av kårfullmäktige 2019/2020
LinTeks kårstyrelse och kårledning 2019/2020
LinTeks valberedning 2019/2020
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande
Internrevisor
Inspektor 

Föredragningslista 
78. Mötets öppnande

79. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
80. Justering av röstlängd
81. Adjungeringar
82. Fastställande av föredragningslistan 
83. Mötets behöriga utlysande
84. Föregående mötesprotokoll 

85. Rapporter och meddelanden (Information)
86. Beslutsuppföljning (Information) 
87. Rekryteringsuppföljning (Information)

88. Ekonomisk rapport från Kårservice AB
89. Ekonomisk rapport från BokAB
90. Verksamhetsplan 2018/2019 (Rapport)
91. Resultat- och balansräkning för LinTek 2018/2019 (Rapport)
92. Revisionsberättelse för LinTek 2018/2019 (Rapport)
93. Konkretisering verksamhetsplan 2019/2020 (Rapport)

94. Avsättning till eventuella fonder
95. Revidering Åsiktsprogram
96. Revidering Mål- och visionsdokument 
97. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018
98. Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2018/2019
99. Motion angående LinTeks studentpåverkan
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100. Ärende – Campusstugan och Akademiska hus

101. Val till Valnämnd 2020

102. Studenternas åsikter
103. Övriga frågor
104. Nästa möte
105. Mötets avslutande
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Notice to attend LinTek’s council 2019-
12-03

Time and place 
Tuesday the 3rd of December 2019, at 18:30 
TEMA, TEMA-huset, Linköping

Noticed
Members of the council 2019/2020
LinTek board and staff 2019/2020
LinTek nomination committee 2019/2020
President and vice president of technological sections 
Internal auditor 
Inspector 

Agenda 
78. Opening the meeting 

79. Elections of approval persons and vote counters
80. Approval of the electoral register
81. Approval of other attendants 
82. Approval of the meeting agenda
83. Approval of the meetings notice
84. Approval of the last meetings meters 

85. Reports and announcements (Information) 
86. Verification of action regarding decisions in the council 

(Information)
87. Follow up of the recruitment (Information) 

88. Economical report from Kårservice AB
89. Economical report from BokAB
90. Operational plan 2018/2019 (Report)
91. Annual report for LinTek 2018/2019
92. Audit report for LinTek 2018/2019
93. Concretization of the Operational plan 2019/2020 (Report)

94. Deposition to possible funds
95. Revising the Opinion Program
96. Revising the Goals and Vision Document 
97. Discharge for the Board of LinTek 2017/2018
98. Discharge for the Board of LinTek 2018/2019
99. Motion regarding the student influence of LinTek
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100.Errand – The Campus Cottage and Akademiska hus

101.Election of the Election Committee 2020

102.Students’ opinions
103.Other concerns 
104.Next meeting
105.The end of the meeting 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2019-11-05 
 
Plats: ACAS, A-huset, Linköping 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
54. Mötets öppnande 

Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 18.39. 
 
55. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Beslut: att välja Lucas Sevelin och Viktor Larsson till justeringspersoner tillika rösträknare. 
 
56. Justering av röstlängd 

Beslut: att justera röstlängden till 23 mandat.  
 
57. Adjungeringar 

Beslut: att adjungera in Alvina Johansson och Josefin Stoor till pågående möte. 
 
58. Fastställande av föredragningslistan  

Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt utskick. 
 

59. Mötets behöriga utlysande 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst 

 
60. Föregående mötesprotokoll 

Beslut: att lägga protokoll från möte 2019-10-08 till handlingarna. 
 
61.  Rapporter och meddelanden 

Kårstyrelsen avlade muntlig rapport om sitt arbete. 
Beslut: att notera rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
 

62. Beslutsuppföljning 
Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna, med notering att första beslutet om 
att köpa en kårstuga togs 2014-03-11. 
 

63.  Rekryteringsuppföljning 
Beslut: att notera rekryteringsuppföljningen och lägga den till handlingarna. 
 

64. Ekonomisk rapport från Kårservice AB 
Beslut: att bordlägga punkten. 

 
65. Ekonomisk rapport från BokAB 

Beslut: att bordlägga punkten. 
 
66. Verksamhetsplan 2018/2019  

Jakob Steneteg avsade sig sin röst under punkten, röstlängden justerades tillfälligt till 22 mandat. 
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Beslut: att godkänna rapporten med de redaktionella ändringarna att ”korrigera SAc till SAm 
där det behövs”. 

 
67. Fastställande av senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021 

Beslut: att fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021 till 2020-05-03. 
 

68. Mottagningspolicy 2020 
 Yrkande 68.1: Nils Hedner yrkar på  
 att under 2.3 sida 8 ta bort ordet ”frivilligt”. 
 Beslut: att bifalla yrkande 68.1 
Beslut: att anta mottagningspolicyn i enlighet med ändringen. 

 
69. Revidering av LinTeks budget 

Beslut: att revidera budgeten enligt förslag. 
 
70. Revidering Åsiktsprogram 

Beslut: att bordlägga punkten. 
 

71. Revidering Mål- och visionsdokument 
Beslut: att bordlägga punkten. 

 
72. Motion angående Utediscot 

 Yrkande 72.1: Nils Hedner yrkar på  
 att lägga till att-satsen ”att LinTek underlättar genomförande och överlämning till en eller 
flera andra aktörer som vill agera huvudarrangör av arrangemanget.” 
 Beslut: att bifalla yrkande 72.1 
Beslut: att bifalla motionen med tilläggsyrkande 72.1 

 
73. Val till Valnämd 2020 

Fullmäktige noterar att det ej finns förslag på valnämnd då valberedningen tillsattes sent, samt att 
valnämnden stadgeenligt måste ha möte senast 1 december. 
Beslut: att bordlägga punkten. 

 
74. Val till Besvärsnämnd 2020 

Beslut: att välja Elin Hymnelius och Jacob Persson till ledamöter i besvärsnämnden för 2020. 
 
75. Studenters åsikter 
 
Huvudsakliga åsikter: 

• Studenter ser negativt på att ha valt kurser som ligger i olika block, och ändå uppleva 
schemakrockar. 

• Studenter ser kritiskt på att ha söndagstentor i januari, 8 kurskoder verkar drabbade. 

• Scheman kommer för sent, svårt att planera in saker för januari och februari. 

• Studenter uttrycker missnöje med att examinator i kursen TKMJ39 lägger obligatoriskt 
moment sent i december, och inte informerar studenterna om detta förrän i november. 

• Kring utrymningen av Kårallen i samband med brandlarm bör studenter ha informerats 
tydligare av LiU. Orimligt att vakter spärrade av huvudingången men ej entrén vid 
BokAB. 
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• Studenter ogillar att tentamensvakter inte har konsekvent bedömning av vad som är 
godkänt hjälpmedel och ej. Ibland godkänns linjal, ibland inte., exempelvis. 

• Studenter vill ha access till campus nattetid igen, gäller särskilt datorsalar. 

• Orättvisa upplevs kring hur betyg räknas inför utlandsstudier. Vissa studenter har 
1Hpkurser som enkelt går att få höga betyg i, andra har mestadels U och G kurser samt 
svåra mattekurser. Oviktade HP upplevs inte som rättvis bedömningsmetod. 

• Studenter upplever det konstigt att tentap och omtentap under våren bytt plats. 
 
 
Åsikter kring LinTek 

• Utvärderingen kring åsiktsprogrammet som kårstyrelsen 18/19 skickade ut är lång, 
komplicerad och svår att förstå. 

• Studenter uttrycker intresse av att ha med jämställdhetsfrågor till LARM. Detta 
diskuterades till LARM17, men togs ej vidare. Tanken är att ställa frågor till företag som 
kommer till LARM om vilken könsfördelning de har på sina avdelningar, och hur de 
jobbar kring det. Detta skulle sedan presenteras i marknadsföringen. Konceptet existerar 
redan på andra arbetsmarknadsmässor. 

• Studenter har uttryckt att LinTeks nyhetsbrev ser oproffessionellt ut och innehåller 
stavfel. 

• Studenter uttrycker uppskattning över LinTeks nyhetsbrev. 

• Studenter anser att punkten ”Studenters åsikter” i FuM-protokoll är svårläst. 

• Kårfullmäktige vill ha tillgång till handlingar och mötesprotokoll från kårstyrelsens 
möten. 

• Negativt att stadgan på hemsidan är från 2015 och inte den reviderade från 2019. 
 
Information från LinTek kring studenters åsikter 

• Gällande schemakrockar: 
o Torsdagar 10-12 är en blockfri tid, vilket ofta utnyttjas av flera kurser. Detta leder 

ibland till krockar. 
o Vissa kurser saknar helt block, och krockar går därför ej att förutse. 

• Gällande handlingar och protokoll från kårstyrelsen: 
o Samtliga dokument finns på hemsidan. 

• Gällande nyhetsbrevet: 
o MF håller med om att formateringen är dålig, och informerar om att bättre 

formatering tyvärr kräver en betaltjänst. 

• Gällande svårläsligheten hos ”studenters åsikter”: 
o Sekreteraren tar till sig informationen, och försöker skriva annorlunda från och 

med detta protokoll. 

• Gällande tentap/omtentap under våren: 
o Kalenderåret och regler från CSN påverkar när tentamensperioderna ligger. 

 
76. Övriga frågor  

Mottagningsansvarig i Linköping bad om, och fick, feedback på mottagningsavtalet. 
 
77. Mötets avslutande 

Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 22.32.  
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2019-11-05 
 
Ledamöter av Kårfullmäktige 
Algot Eskilsson 
Amanda Hillås 
Beatrice Fasaru 
Carl Magnus Bruhner 
Christina Hedner 
Claes Thunberg 
David Stigsmark 
Elin Hymnelius 
Elin Olofsson 
Emma Ahlstedt 
Felix Nyman 
Gustav Myhrinder 
Hans Birkedal 
Jakob Steneteg 
Johannes Knutas 
Lucas Sevelin 
Malin Agorelius 
Marcus Weiland 
Max Klasson 
Nils Hedner 
Oliwer Schultz 
Signe Svorén 
Viktor Larsson 

Övriga 
Anna Pohl Lundgren 
Cornelia Kesti 
Elin Mattsson 
Erik Johansson 
Jakob Persson 
Jonatan Nygren 
Linus Eriksson 
Ludwig Modahl Edström 
Maria Jacobsson 
Oskar Renåker 
Sara Narbrink 
Sebastian Carlshamre 
 



 

• Val av kårledning 2020 

• Marknadsföring av valnämnd 

• Arbete med verksamhetsplanen 

Kårstyrelsen har sedan senaste FuM lagt stort fokus vid val av kårledning 2020. Det hölls ett 
invalsmöte 10 november, som efter intervjuer och diskussioner resulterade i fem invalda och två 
vakanta poster. Efter mötet ifrågasattes de rutiner som LinTek har för dessa inval från flera håll, 
vilket kommer resultera i en grundligare utvärdering och åtgärdsförslag inför vårens val. Tiden 
efter mötet har bestått av nya sökperioder med stora insatser av både kårstyrelsen, 
marknadsföringsansvarig och FuM för att locka folk till de två vakanta posterna och valnämnden. 
Efter ett extrainsatt möte 27 november har vi nu även en Mottagningsansvarig Linköping och en 
Ordförande för Mattehjälpen för 2020.Utöver det har arbetet med verksamhetsplanen kommit 
igång på riktigt. Kårstyrelsen har haft en strategikväll och vidare uppgifter har delats ut. 
Dessutom har arbetet med IT och Projektledare IT Jesper gått vidare, och medel har tilldelats två 
studentföreningar som äskat pengar. 
 

• Bokabs bolagsstämma 

• Berett revisorplanen 2020–2022 

• Ordföranderåd 

Under denna period, med fortsatt hög arbetsbelastning, har KO genomfört Bokabs 
bolagsstämma, samt deltagit under Bokab-styrelsens konstituerande styrelsemöte. KO har följt 
upp LiU:s Internrevisionsplan och verksamhetens åtgärder samt berett revisionsplanen för 2020–
2022 inför fastställande hos Universitetsstyrelsen. KO har medverkat under LiU:s chefsdag som 
hade fokus på värdegrundsarbete i akademien och dilemman i vardagen och författar i skrivande 
stund kårernas sida i LiU:s årsredovisning. 
 
Ordföranderåden har fortgått och KO har genomfört den sista höstmötespresentationen. KO 
har medverkat i Correns reportage om Studenthuset och har tillsammans med vKO agerat 
toastmaster under Kåraktivas. KO har påbörjat en kurs i första hjälpen till psykisk ohälsa. 
KO förbereder i dagsläget inför att träffa Kommunalrådet gällande oroligheter i Ryd, vilket 
kommer ske tillsammans med Kårservice VD och de andra kårordförandena. Detta genom att 
tillsammans med SAc delta under det kommande samverkansmötet med LiU och kommunen. 



LUST-styrelsen förbereder sig inför studentledningsrådet och KO förbereder inför att hålla tal på 
examenshögtiden samt att åka på RefTec-resa till Chalmers. Den närmsta framtiden är består av 
ledarskapsutbildning, möte med Universitetsstyrelsen och Tekniska fakultetsstyrelsen samt 
Strategiresa med Bokab-styrelsen.  
 

• Haft kassörråd 
• Hanterat försäkringsärende med bilen 
• Varit på studentråd 
• Haft Ordföranderåd i Norrköping 

Sedan det senaste FuM-mötet har vKO arbetat med det löpande arbetet så som styrelsearbete, 
SOF-gruppsarbete, ekonomiskt arbete, svarat på mail, varit bollplank för kårledningen samt varit 
behjälplig i vissa sektioners utveckling av kassörsarbetena över hela sektionen. Utöver detta har 
vKO haft kassörsråd, varit på studentråd, haft ordföranderåd i Norrköping, deltagit på valmötet 
samt förberett inför resan till KVORK på Chalmers. 
 

• Kvällsevent med ABB Traineeprogram 

• Ovveinvigning i Norrköping + invalsmöte 

• Mässbesök på ARKAD i Lund och ARMADA i Stockholm 
 

Sedan senaste FuM har NA upprätthållit den kontinuerliga kontakten med de bolag som kommer 
i kontakt med LinTek. Bonnier News och Unionen har stått i Företagshörnan. ABB har haft ett 
kvällsevent där de rekryterade till sitt Traineeprogram - något som gick väldigt bra och alla parter 
var nöjda. Mycket tid har ägnats till att rodda med de mässbesök som NA och PL tillsammans 
med sina utskott åker på under november månad till Lund och Stockholm. Under kommade tid 
kommer NA vara i full gång med LinTek Näringsliv och årets upplaga av Klimatveckan! 
 

• Utställarna till LARM2020 är spikade, reserver finns 

• Värdansökan har öppnat 
 

PL har åkt på två mässbesök. Ett i Lund och ett i Stockholm. I Stockholm hade kommittén även 
en konferens med alla motsvarande kommittéer som var oerhört givande. Kommittén har haft 
teambuilding med LinTek Näringsliv. PL har fastställt avtal samt haft personliga samtal #2 med 



min kommitté. PL kommer att jobba med att skapa kärleksbomber till Projektgrupp med massa 
positiv feedback för det är de minsann värda! 
 

• Avslutat rekryteringskampanj för kårledningen 2020 

• Påbörjat PÖL 
 

Sen senaste RoM har MF arbetat med, och avslutat, rekryteringen av kårledningen 2020. MF har 
också påbörjat den personliga överlämningen.  MF är mest nöjd med att söktrycket till 
kårledningen har ökat. Under kommande tid kommer MF jobba mest med postspecifik 
överlämning. 
 

• SAc har varit på Nationella Lika Villkors-konferensen i Luleå 

• SAc har skickat in det slutgiltiga underlaget till Studentledningsrådet rörade återhämtning för 
studenter 

SAc har tillsammans med LUST-A (SAc i alla kårer) arbetat fram underlaget till 
Studentledningsrådet i december och jobbar nu med att förbereda framläggningen av frågan. 
SAc har tillsammans med EventU arbetat mycket med förberedelser inför Kåraktivas-sittningen 
som infaller på lördag den 23 november. 
Den kommande tiden ska SAc tillsammans med LUST-A arbeta med att revidera förra årets 
studenthälsoenkät från kårerna, LivsLUST. Denna planeras att skicka ut på nytt under våren 
2020. LUST-A vill göra om enkäten en del så att den fokuserar mer på de problemområden som 
man upptäckte i våras när enkäten skickades ut, t.ex. stress relaterad till studierna, förekomst av 
sexuella trakasserier och självskadebeteende. 
SAc arbetar även med AMOs ute på sektionerna med planeringen inför AMO-veckan i vår. SAc 
håller även på att godkänna projektplaner för AMO-projekt. 

• Underlag för mottagningsbidrag ska skickas 

• Utediscots tackfest genomförd! 

• Gemensamma överlämningen påbörjad 
 



Sedan senaste FuM har SAm genomfört Utediscots tackfest, vilket på det stora hela gick bra och 
var uppskattat av deltagarna. Vidare har SAm bistått Forte med resultatrapporter från de senaste 
årens Utediscon, då det pågår en utredning inom Forte om huruvida de ska arrangera Utediscot 
2020. 

Höstens teambuilding med kårledningen är genomförd, denna planerades tillsammans med UAu. 
Utöver detta har SAm lagt en del tid på att förbereda den gemensamma överlämningen 
tillsammans med UAu och KO. I samband med detta har även det gemensamma testamentet 
reviderats tillsammans med MF med kommentarer från UAu och SAm:s tidigare genomläsning 
som underlag. Även de personliga överlämningspassen har påbörjats. 

Vidare ses möjligheterna att erbjuda matrabatter för LinTek-medlemmar på Tekfak-festeriernas 
fester på Kårallen över. Det är en dialog som förts med festerierna, och nu är även en dialog med 
Kårservice påbörjad. 

LUST-S, det vill säga SAm från de tre kårerna har haft möte med Linköpings kommun och Visit 
Linköping angående Valborgsfirandet. Det råder en del oklarheter kring finansieringen av 
firandet inför nästa år, och i detta har kårerna argumenterat för att kommunen ska gå in med 
medel i samma utsträckning som tidigare, det vill säga att täcka upp kostnaderna för toaletter, 
sophantering och personal (städ, vakt, sjukvårdare). Det är även tal om att flytta evenemanget till 
år 2021 då Trädgårdsföreningen "är för liten" och inte klarar av slitaget som uppstår. Kommunen 
har uppmärksammats om att Valborgsfirandet är mycket uppskattat i sin nuvarande utformning 
och att studenter kommer att vara i Trädgårdsföreningen oavsett om kårerna arrangerar 
någonting där eller inte. 

LUST-S arbetar även med en revidering av Fadderutbildning del 1, något som inte har gjorts på 
länge. Förhoppningen är att strukturen på kårernas presentation ska bli mer logisk och att den 
ska bli lättare att ta till sig med fler konkreta exempel. Även utbildningens upplägg och innehåll 
som helhet diskuteras. 

• Underlag för doktorandombudsframläggningen till SLR. Samla in data och formulera ett 
dokument att lägga fram för universitetet. 

• Projekt PPG! Påbörjat ett projekt med att förbättra hur PPG fungerar för olika program 
genom att besöka dessa, prata med studenter och jämföra. 

• Tentamensregelverket: Aktiv dialog med LiU angående rätten att skriva tentor, fokus på 
anmälningsform.  

• Sektionsuppstartsmöten. Individuella möten med respektive sektion i syfte att skapa bättre 
samarbete. Fokus utvärderingsprocess. 

 

UAs har lagt största delen av sin löpande arbetstid på att skriva doktorandombudsunderlag till 
SLR, men mycket tid att gått åt till mindre åtagande vid sidan om såsom StUR, (Möte med hela 
utbildningsrådet) UR-sittning och möten med både universitet och sektioner. I mån av tid har 



utrymme gets till ett projekt i syfte att homogenisera och förbättra möjligheten till 
studentinflytande i programplanegrupper, vilket inte gjorts tidigare. 

De möten som UAs gått på tillsammans med universitetet berör till största del LUST-U frågor 
och drivs därför också tillsammans med den gruppen. Aktiva frågor just nu är 
tentamensregelverket med avseende på anmälningskrav och digitala tentor, införandet av 
bedömningskriterier samt det digitala examensbevisets utformning. Mycket tid går åt till dessa 
frågor, vilket gör att tillsättning av studeranderepresentanter återigen nedprioriterats. 

Angående tentamensregelverk och digitala tentor: 

Efter möte med IT-avdelningen, jurist och Examensenheten angående rätten att komma till 
tentor ser det ut enligt följande: 

• Vi kommer inte att kunna ha anmälan i dörren till digital tentor pga rättssäkerhetsrisker i att 

"öppna" en pågående tentamen.  

• Vi kan inte veta om en tentamen kommer vara digital eller på papper när kursplanen skrivs 
eftersom det beror på tillgänglighet och antal anmälda. 

• Högskoleförordningen kräver att regelverket för vad som gäller för en examination ska vara 
tydligt i kursplanen för respektive kurs vid kursstart 

• Genomfört en UR-sittning på [hg] 

• Hanterat studentfall 

• Skrivit underlag till SLR – Doktorandombud 

• Planerat överlämning för tillträdande+teambuilding 

• Två anställningsnämnden möten 
 

Eftersom UR-helgen ställdes in på grund av för få anmälda i september genomfördes en UR-
sittning istället. Sittningen blev lyckad och förhoppningsvis har de lärt känna varandra lite bättre. 
PUG-gruppen har gett ett förslag på vilka lärare som ska få pengar till deras utvecklingsprojekt 
vad gäller pedagogik, Dekanus kommer sedan att ta det slutgiltiga beslutet. UAu har varit med i 
gruppen som planerat både teambuilding för sittande kårledningen men även i gruppen som 
planerar överlämningen vilket tagit en del tid och energi. UAu startade upp ett nytt koncept som 
kallas MUFFA-möten (MF+UA), för att på ett mer kontinuerligt sätt arbeta med att få ut 
information om vad som händer gällande utbildning och att man kan få hjälp från kåren. UAu 
har även skrivit underlag inför Studentledningsrådet angående införandet av ett 
doktorandombud, varit på möte med Evaliuategruppen, förhoppningsvis ska man i framtiden 
kunna göra kursvärderingar i LiU-appen. Annars har UAu spenderat många timmar på ett 
valmöte och fått en efterträdare, haft ett första PÖL pass och skriver testamente, varit på två 
Anställningsnämndmöten som tagit mycket tid, presenterat vad LinTek håller på med på två 
höstmöten, varit på möte om Pedagogikdagarna, haft StUR, LUST-U möte, flertalet studentfall, 
nämndmöten, diskuterat International Councils framtid och försöker fortsätta arbetet med 
Kassörsdriven vad gäller äskningar men det går långsamt framåt på grund av tidsbrist. 
 



• Ny MH-general invald 

• Överlämning till nya MH-generalen påbörjad 

• Fakturor för biljetter/märken/uthyrning till sektionerna är utskickade 
 

Sedan senaste mötet har jag fortsatt med det ekonomiska efterarbetet, framför allt fakturering av 
alla sektioner. Det blir väldigt lätt fel men trotts det är jag nöjd med resultatet. En ny MH-general 
har också valts in vilket är superkul, han har redan satt igång med sökperioden för kommande års 
kommitté. 
Det som händer nu den kommande tiden är att göra en överlämning till nya Mh-generalen samt 
att lägga fram ett budgetförslag till kommande årets arrangemang. 
 

• Har haft halvtidsutvärdering med redaktionen 

•  #5 är så gott som färdig, landar i brevlådan i mitten av december 
 

Sedan senaste RoM har arbetet med #5 fortgått utan några större problem. Förutom detta har 
redaktionen utvärderat arbete såhär långt, och alla verkar vara mycket nöjda med både 
arbetsmängd, kommunikation och gemenskapen i redaktionen. Arbetet fortgår flyter på ett 
mycket fördelaktigt sätt. 
 

• Planerat överlämning 

• Gått på de sista utvärderingsmötena 
 

Sedan senaste fum har MA-L mest inäntat inval av efterträdare och förberett sig inför det med 
planering av överlämningspass. MA-L har också gått på de sista utvärderingsmötena med bland 
andra studievägledningen. 



• Ny invald MA-N 

• Förberedelser överlämning 

MAN har påbörjat förberedelser inför överlämning. 

• Ordförande för Mattehjälpen har hjälpt till i sökandet efter en ny ordförande. 

• Det kontinuerliga arbetet med mattestugorna flyter på. 
 

Under perioden som har varit har inte så mycket utöver Mattehjälpens vanliga verksamhet hänt. 
Allting i utskottet fungerar väldigt bra. 
 

• Har sorterat ut gamla artiklar från hemsidan samt strukturerat om i menyn.  

• Har brainstormat med MF och NA om en ny anslagstavla på LinTeks hemsida.  

• Har kontaktat AC för att se över hur vi ska hålla kontakten. 
 

Projektledare IT har valt att börja städa på nuvarande hemsida för att göra den enklare att förstå 
och hitta information på. Under detta arbeta har Projektledare IT även tagit bort irrelevant 
information. 
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Beslut   Beslutat  Genomfört  Kommentar  

Ta fram förslag på 

kårstuga  

2019-09-15 Pågående  Kårstyrelsen har fått mandat 

att köpa kårstuga. Beslutat 

första gången av FuM 2014-

03-11 med flera efterföljande 

beslut. Dessa har ersatts av 

beslut på FuM-möte [nr 1, 

19/20]. 

”Projektledare Kårstugan är i 

en budgivning om ett objekt 

som är intressant. Kontakt 

hålls med mäklare om 

fortskridning.” 

Redaktionella ändringar i 

styrdokument  

2013-03-07  

  

Pågående  

  

Redovisas kontinuerligt nedan.  

Ansvarsfrihet för LinTeks 

kårstyrelse 2017/2018 

2019-05-07 Pågående Bordlagt ärende om 

ansvarsfrihet, lyfts igen i 

januari 2020. 

 

Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.   
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2019-11-20 kl.16.10 är antalet medlemmar 1364, av dessa har: 533 medlemskap för 1-2 terminer, 600 medlemskap för 3 år, 226 medlemskap för 5 år 
och 5 är stödmedlemmar. 
 
2014-10-03 hade LinTek 3668 medlemmar 2015-10-05: 3061 medlemmar 2016-09-29: 2957 medlemmar 
2017-10-05: 2263 medlemmar  2018-11-20: 1162 medlemmar  
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  20190930 LinTek   

        

        

  Intäkter: 3 680 904   

  Intäkter kåruppdr.     

  biljetter, medlemsavg,      

  vidarefakt. dryckarr.     

  Kostnader: -4 196 016   

  Kostander arr. hyra,     

  avtal utbildningsbe.     

  fadderi, arvoden     

  Resultat: -515 112   
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  Kostnadsställe: Central administration    Kostnadsställe: Fasta kostnader      Kostnadsställe: Kårfullmäktige   

                          

                          

  Intäkter: 0      Intäkter: 215 060      Intäkter: 0   

           Medlemsavgifter              

                          

  Kostnader: -193 289      Kostnader: -171 981      Kostnader: -14 229   

  It-tjänster,         Hyra, städ, bil,        Sammanträdes-     

  redovisning, disp,        avg kårservice        kostnader     

  bankkostnader                       

  Resultat: -193 289      Resultat: 43 079      Resultat: -14 229   

                          

                          

                          
  



 

 

 

  

                          

  Kostnadsställe: Kårstyrelsen      Kostnadsställe: LARM      Kostnadsställe: LiTHanian   

                          

                          

  Intäkter: 0      Intäkter: 0      Intäkter: 0   

                          

                          

  Kostnader: -135      Kostnader: -68 315      Kostnader: -16 052   

  Teambuilding        Trycksaker,        Teambuilding,     

           arvode        profilkläder,      

                    trycksaker     

  Resultat: -135      Resultat: -68 315      Resultat: -16 052   

                          

                          

                          



 

  

                          

  Kostnadsställe: Marknadsföring      Kostnadsställe: Mottagningen      Kostnadsställe: Munchen Hoben   

                          

                          

  Intäkter: 2 203      Intäkter: 79 350      Intäkter: 1 185 871   

           Deltagaravg,        Biljetter, dryck     

           vidarefakt.        förtäring arr     

  Kostnader: -228 407      Kostnader: -369 935      Kostnader: -1 373 722   

  Förtäringarr,         Fadderi, vidaref.        Förtäring arr.     

  reklam&PR,         event, arvode        underhållning,     

  arvode, mobil                 hyra, leasing     

  Resultat: -226 204      Resultat: -290 585      Resultat: -187 851   

                          

                          

                          



  

                          

  Kostnadsställe: Näringsliv      Kostnadsställe: Presidiet      Kostnadsställe: SOF   

                          

                          

  Intäkter: 3 000      Intäkter: 0      Intäkter: 295   

  Deltagarag,                 Övrig intäkts     

  företag                 korrigering     

  Kostnader: -67 687      Kostnader: -137 469      Kostnader: -43 745   

  Arvode        Arvode        Verksamhetk.     

                    övriga tjänster     

                          

  Resultat: -64 687      Resultat: -137 469      Resultat: -43 450   

                          

                          

                          



 

                          

  Kostnadsställe: Studiesocialt      Kostnadsställe: Utbildning      Kostnadsställe: Utediscot   

                          

                          

  Intäkter:        Intäkter: 666 281      Intäkter: 264 290   

           Vidarefakt. nämd.        Biljetter     

                          

  Kostnader: -132 251      Kostnader: -1 104 363      Kostnader: -194 724   

  Sektionsstöd        Vidarefakt. nämd.        
Underhållning 

arr.     

  arvode        avtal utbildnings        hyra, trycksaker,     

           bevakning, avrode        verksamhetsk.     

  Resultat: -132 251      Resultat: -438 082      Resultat: 69 566   
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Kårservice ägarförening 
2019-11-23 

 
Sida 1 av 5 

 

Rapport från Kårservice ÄF 
Introduktion 
Kårservice består av Kårservice Östergötland AB (KSAB) och Kårservice ägarförening 
(KSÄF). Den här rapporten syftar till att ge en introduktion till ägarstrukturen och en 
inblick i den aktuella verksamheten. 

KSÄF 

KSÄF äger alla aktier i KSAB och är därmed den enda ägaren av bolaget. Föreningen 
består av tre medlemmar; dessa tre är studentkårerna vid Linköpings universitet: 
Consensus, LinTek och StuFF. Syftet med KSÄF är att skapa kontinuitet och tydlighet i 
ägandet av KSAB. Kårerna samlas genom KSÄF till en gemensam ägarröst som utövar 
sitt inflytande över KSAB. Eftersom ingen kår har egen majoritet i föreningen krävs det att 
minst två kårer röstar för ett beslut för att det ska förmedlas som en ägarvilja. Under de 
senaste två åren har KSÄF arbetat för att bli en mer aktiv ägare för att KSAB:s verksamhet 
tydligare ska återspegla kårernas vilja.  

Ägarstyrning 

För att kunna utöva sitt inflytande över KSAB arbetar KSÄF med ägarstyrning. Det innebär 
att vi har två huvudsakliga verktyg. Dels sätter KSÄF de övergripande och långsiktiga 
målen för KSAB genom ett ägardirektiv och dels utser KSÄF styrelsen i KSAB. 
Ägardirektivet riktar sig till KSAB:s styrelse. Det tydliggör relationer inom Kårservice, 
sätter vissa restriktioner och förhållningsregler kring kommunikation och ansvar samt 
berättar om visioner och värderingar. Tidsperspektivet för ägardirektivet är flera år och 
därför finns långsiktiga mål med - både ekonomiska och strategiska - som Kårservice ska 
sikta mot. 

KSAB 

All verksamheten som idag bedrivs i KSAB bedrevs tills 2010 inom KSÄF. KSAB bildades 
för att flytta ansvaret för verksamheten från kårerna och för att minimera den ekonomiska 
risken. Bolagiseringen innebär också en mängd ekonomiska fördelar.  

Därför är syftet med KSAB att komplettera kårernas verksamhet och leverera 
studentnytta med inriktning mot studiesociala aktiviteter. Det innebär att man inte ska 
röra sig inom kårernas verksamhet som är att leverera studentnytta utifrån kåruppdraget; 
exempelvis utbildningsutveckling och arbetsmiljö. KSAB driver idag fem kårhus med 
festverksamhet. Dessutom tillhandahåller KSAB lokaluthyrning och boendeförmedling 
genom KOMBO. 

KSÄF har uppdragit åt KSAB att öka studentnyttan både inom de befintliga tjänsterna 
men även genom att komma med idéer till och utveckla nya tjänster i samverkan med 
studenter. Man ska ha en stabil ekonomi, men inte generera vinst och utdelning. 
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KSÄF:s verksamhet  
Organisation 

KSÄF har de senaste året arbetat med att driva en mer aktiv ägarstyrning än tidigare 
gentemot KSAB. För att skapa goda förutsättningar startade vi året med en utbildning i 
ägarstyrning hos en extern konsult. Utbildningen kommer vara återkommande för nya 
ledamöter varje år. 

En förändring som är på gång är att styrelsen i KSÄF har historiskt haft ledamöter med 
från Linköpings och Norrköpings kommun. Tillsammans med kommunerna har KSÄF och 
KSAB dock kommit fram till att varken KSÄF eller kommunerna drar särskilt stor nytta av 
detta. Därför kommer ingen av kommunerna att sitta i styrelsen för KSÄF framöver. 
Samarbetet med Kårservice regleras istället i form av nya samarbetsavtal direkt mellan 
kommunerna och KSAB. 

Ägardirektiv 

Det största arbetet under föregående verksamhetsår har varit slutföra den framtidsanalys 
våra företrädare inledde. För att säkerställa att vi stakar ut rätt riktning och skapar goda 
förutsättningar för långsiktiga resultat tog vi tidigt två strategiska beslut. Det första var att 
processen måste förankras ordentligt hos Kårservice AB, ägarföreningen och kårerna. 
Det andra var att vi ville ta in en extern konsult för att facilitera processen. Valet föll på 
Styra AB och Gunnar Alexandersson som har en lång och gedigen erfarenhet av att ta 
fram ägardirektiv. 

 
Under ledning av Gunnar genomfördes under januari-april en ägardirektivsprocess som 
bl.a. innefattade en ägarstyrningsutbildning, omfattande frågebatterier till kårerna för att 
utröna deras ägarvilja och slutligen tre workshops à fyra timmar för att formulera 
direktiven. Resultatet är ett nytt medlemsdirektiv till KSÄF respektive ett nytt ägardirektiv 
till KSAB. De nya direktiven antogs vid en extra föreningsstämma respektive 
bolagsstämma den 16 april 2019. Direktiven innebär främst ett förtydligat uppdrag men 
det finns också en del nyheter. Exempel på detta är striktare krav på ekonomisk stabilitet, 
införande av mätbarhet för levererad studentnytta och tydligare rapportering inom 
koncernen.  
 
Direktivet presenterades för styrelse och ledningsgrupp i KSAB den 6 maj och mottogs 
mycket väl. Vid tiden för denna verksamhetsberättelse har KSAB uppdaterat sin 
affärsplan och påbörjat förändringen av en mängd operativa processer för att följa de nya 
ägardirektiven. Från ägarföreningens sida kunde vi inte vara mer nöjda med utfallet. 
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Ny styrelse till KSAB 

Som nästa del i ägarstyrningen fokuserar vi under höstterminen 2020 på att formera en 
styrelse i KSAB som har optimala förutsättningar för att uppfylla de mål vi satt i 
ägardirektivet. För att kunna göra ett mer genomgående och professionellt arbete med 
att tillsätta en styrelse har KSÄF återigen använt en extern konsult som stöd i processen. 
Avsikten och förhoppningen är att skapa optimala förutsättningar för styrelsen i KSAB att 
driva bolaget utifrån ägardirektivet.  

Detta innebär i skrivande stund några förändringar: 

1. En ledamot vars profil inte matchar bolagets framtida utmaningar kommer att 
lämna styrelsen i samband med bolagsstämman. 

2. För att öka studentinflytandet och kopplingen mot målgruppen ska en student 
rekryteras som ledamot till KSAB. 

3. Styrelsens tidigare ordförande Ann Holmlid har valt att lämna styrelsen på grund 
av nytt arbete. Detta innebär att en ny ordförande ska rekryteras. 

4. Då Ann även stått för en central och viktig koppling till LiU rekryteras en ny 
ledamot med god insyn i universitetet på strategisk nivå. 

KSÄF har utsett en valberedning som i skrivande stund intensivt arbetar med de tre 
rekryteringarna. Ambitionen och tidslinjen vi arbetar efter är att en ny styrelse ska vara på 
plats och vara operativ i början på 2020. 
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Kårservice AB:s verksamhet 
KSAB har arbetat med att implementera det nya ägardirektivet i organisationen. Dels 
handlar det som tidigare om att ta fram förslag på förmåner för kårmedlemmar men den 
största utmaningen för bolaget är att ta fram nyckeltal, verktyg och metoder för att kunna 
mäta hur den studentnytta som bolaget levererar upplevs.  

Renoveringen av Ryds herrgård blev färdig och kårhuset öppnade igen inför 
höstterminen. KSAB fortsätter arbeta med att attrahera fler till både pub, nattklubb, 
studieplatser, catering och konferens.  

En del nya affärsmöjligheter som har dykt upp under terminen har avböjts; drift av 
restaurang i studenthuset på campus Valla eftersom att det ansågs för riskfyllt och Café 
511 på campus US för att inte konkurrera med caféet på Örat. 

KSAB har tillsammans med ägarföreningen bestämt att flytta verksamheten på Trappan 
på campus Norrköping. Det har försiktigt påbörjats med att se över personal och nya 
lokaler. 

Ekonomi 

Intäkterna för KSAB ligger hittills över budget men bättre än föregående år. Resultatet 
ligger dock under budget och sämre än motsvarande period föregående år. 
Personalkostnaderna har varit högre än beräknat och intäkterna har sjunkit delvis till följd 
av två tillfällen då hela eller delar av verksamheten inom KSAB tvingades stänga. Båda 
nedstängningarna hanterades bra av organisationen. Den första budgetrevisionen pekar 
på att årets resultat blir negativt.  

KSAB hoppas enligt budget på ett positivt resultat för resten av höstterminen och 
fokuserar på att fortsätta att leverera bra upplevelser på kårhusen. 

Att få ruljans på Ryds herrgård har varit utmanande och KSAB fortsätter satsa på att 
utveckla kvälls- och nattaktiviteterna. Dagtid nyttjas huset till en del olika aktiviteter utan 
studentanknytning. På Ågatan har KSAB märkt av konkurrens till Kollektivet och fortsätter 
satsa även där med nya idéer. KSAB kommer också innan terminen är slut att starta 
projektet att flytta verksamheten på Trappan ordentligt. 
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Framtiden 
KSÄF ser fram emot en fortsatt god relation och kommunikation med KSAB. Det faktum 
att du läser den här rapporten är en direkt följd av ägardirektivet som ställer tydligare 
krav på rapportering från KSAB till KSÄF och vidare till kårerna för ökad insyn. Det känns 
betryggande att se att de förändringar vi gjort på en strategisk nivå även faller ner 
operativt. Under vårterminen kommer KSÄF fortsätta arbetet med att renodla vår 
verksamhet samt se över föreningens placeringar i fonder och föreningens stadgar. 
Arbetet fortsätter att genomsyras av att skapa kontinuitet mellan åren och att skapa goda 
förutsättningar för ett mer aktivt ägande av KSAB. 

 
 
________________ ________________ 
David Svenson Tobias Widemar 

Vice styrelseordförande Styrelseordförande 
Kårservice ägarförening Kårservice ägarförening 
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Under verksamhetsåret 2018/2019 har Kårstyrelsen arbetat med en verksamhetsplanspunkt 

(VP-punkt) vid namn “Kåren och sektionernas samspel”. Syftet med denna var att tydliggöra 

vilka samarbetsformer som idag finns mellan kåren och sektionerna vid den tekniska fakulteten 

vid Linköpings universitet, men också att utforma ett förslag på hur samarbeten bör regleras i 

framtiden. Behovet av ett sådant tydliggörande kommer av att det tidigare framkommit att det är 

otydligt för alla parter vad det är som gäller. Några problem som tidigare uppdagats inkluderar: 

• Vad händer om LinTek eller en sektion bryter ett avtal 

• Vilka skyldigheter har LinTek mot sektionerna 

• Vilka skyldigheter har sektionerna mot LinTek 

Behovet av ett tydliggörande inom dessa områden är tydligt, eftersom LinTek och sektionerna 

står i stark beroendeställning till varandra. LinTeks roll mot sektionerna varierar kraftigt, från att 

skapa forum för diskussion i olika sammanhang till att fatta beslut som rör alla sektioner i form 

av t.ex. Mottagningspolicyn. Till detta tillkommer djupare samarbeten inom studiemiljö och 

utbildningsbevakning, som följd av de lagliga krav LinTek har på sig. 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har de samarbetsformer som finns i dagsläget kartlagts och 

en utvärdering av hur sektionerna och kåren ser på samarbeten genomförts. Utifrån detta har ett 

förslag på hur de grundläggande samarbetsformerna mellan parterna kan se ut tagits fram. 

Arbetet är dock långt ifrån slutfört, eftersom ett gediget arbete med förankring i sektionerna 

behöver ske innan ett sådant förslag implementeras. Att ledningen för en sektion har en viss 

åsikt under ett verksamhetsår behöver inte betyda att sektionen som helhet håller med om 

denna, och detsamma gäller LinTeks kårledning och styrelse. Således är det viktigt att det förslag 

som togs fram under verksamhetsåret 2018/2019 arbetas vidare med under 2019/2020 för att få 

in nya perspektiv innan implementation. Dessutom bör avtalsförslag tas fram för de olika 

samarbetsformerna, samt vidare diskussion kring vad som bör gälla vid avtalsbrott, något som 

inte hunnits med under tidigare verksamhetsår. 

• Utgå från resultatet av VP-punkten “Kåren och sektionernas samspel” och utvärdera 

det förslag som tagits fram. 

• Förankra (det eventuellt reviderade) förslaget bland teknologsektionerna vid Linköpings 

universitet 

• Utforma avtal för det färdigställda förslaget, inklusive en klausul för vad som bör gälla 

vid avtalsbrott. 

• Implementera förslaget inför läsåret 2020/2021 
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• Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet. 

• Alla teknologer skall ha, samt känna att de har, inflytande över sin situation på LiU. 

• Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. 

• LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet. 

• LinTek arbetar för att ha nära samarbete med sektionerna vilket är en åtråvärd milstolpe 

under målet att alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. 

• Teknologsektionerna får så bra förutsättningar som möjligt för att bedriva sin 

verksamhet. 

• LinTek aktivt och strategiskt arbetar för att ingå nya, samt stärker sina nuvarande, 

samarbeten med andra organisationer. 

• LinTek arbetar på att transparent sätt så att medlemmarna ges möjlighet till god insyn i 

verksamheten. 

• Direktiv för arbete med teknologsektionerna 

• Slutrapport för VP-punkten “Kåren och Sektionernas Samspel” från verksamhetsåret 

2018/2019 

 

Nr Aktivitet Beskrivning Avslutad då Beror 
av 

1 Utvärdera 
innehåll från 
18/19 

Gå igenom material från 
VP 18/19, diskutera med 
KL och FuM, bestäm 
omfång 

Material är 
genomgånget och 
diskuterat en första 
gång med nämnda 
grupper 

 

2 Komplettera 
innehållet 

Fundera över premisser vid 
avtalsbrott, diskutera 
eventuella tillägg, kartlägg 
övriga avtal med 
sektionerna och planera för 
eventuell revidering 

Tillägg utöver liggande 
förslag är införda i 
avtalsförslaget 

 1 

3 Förankra förslag Avtalsförslag på remiss hos 
KL, FuM och 
sektionsstyrelser 

Förslaget är förankrat 
och accepterat av 
nämnda grupper 

 1,2 

 4 När avtalsförslag 
finns 

Ingå avtal med varje 
sektion 

Avtal finns med alla 
sektioner 

 3 
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Enligt Högskolelagen gäller att ”en studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och 

medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan”. I 

stadgan är ändamålet beskrivet som “Linköpings Teknologers Studentkår (LinTek) har till 

ändamål att främja medlemmarnas studier och vad därmed äger sammanhang”. Ändamålet är 

alltså något bredare än vad lagen säger, vilket är naturligt. 

Att “främja [...] studier och vad därmed äger sammanhang” kan göras på många olika sätt. Flera 

kårer runt om i Sverige hanterar all verksamhet som studenterna vill kunna erbjudas. I 

Linköping har vi valt en annan väg, där en tanke om en tydlig rollfördelning finns i tre instanser: 

kårerna som samordnare, organisatörer och vägledare; Kårservice AB som infrastruktur och 

arenabyggare för mötesplatser samt sektionerna och studentföreningarna som närkontakt till 

studenterna och studentlivets puls. När en organisation växer är det naturligt att mer verksamhet 

genomförs, men det är inte nödvändigtvis det bästa. 

Linköpings universitet har ett enormt rikt studentliv, och både LinTek och sektionerna har vuxit 

mycket under det senaste decenniet. Verksamhet som LinTek har ägnat sig åt under flera 

decennier, för att täcka ett behov som funnits, kan i dag genomföras lika väl av sektionerna. 

Kärnverksamhet är ett begrepp som ofta används för att beskriva det som anspelas i 

Högskolelagen, dvs. utbildningsbevakning och arbetsmiljöbevakning. Som det ser nu har LinTek 

en betydligt bredare verksamhet än detta. Detta är inte nödvändigtvis fel, men behöver en 

översyn. 

Det är kårstyrelsens mening att LinTek behöver utvärdera och undersöka hur mycket av det 

LinTek gör som är kärnverksamhet, samt vad som bör vara kärnverksamhet. 

• LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet  

• LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation  

• LinTek skall vara en attraktiv organisation för teknologer att engagera sig i.  

• Specificera och definiera begreppet kärnverksamhet 

• Utreda hur stor andel av LinTeks verksamhet som kan kategoriseras som 

kärnverksamhet 

• Utvärdera om en större andel av arbetet ska inställa sig i framtagen definition av 

kärnverksamhet. 

• LinTeks ändamål är tydligt internt, och i förlängning externt 

• LinTeks interna organisation får en tydlig rollfördelning 
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• ”Kartlägga och utvärdera organisationen samt skriva en handlingsplan för hur 

eventuella förändringar ska genomföras” – Verksamhetsplan 12/13 

• Handlingsplan ”Ett LinTek för framtiden” – Verksamhetsplan 13/14 

• Handlingsplan ”Ett LinTek för framtiden 2.0” – Verksamhetsplan 14/15 

• Organisationsutveckling - Verksamhetsplan 17/18 

 

 

Nr Aktivitet Beskrivning Avslutad då Resurser  Beror 
av 

1 Förstudie Bestämma 
intressenter, 
bestämma 
omfång, upplägg 
för hur vi pratar 
med intressenter, 
avgränsa 
dokument, skapa 
mall för 
resultat/hur 
sammanställer vi  

Bestämt 
intressenter (hur 
många, vilka), 
dokument som 
ska läsas (lista), 
handlingsplan för 
intervjuer   

Tidigare 
dokument, FuM, 
tidigare 
handlingsplan/f
örslag på 
enkätfrågor 
(fillager)    

 

2 Fältarbete Prata med 
intressenter, 
dokumentera, 
läsa material 
(andra kårer, 
gamla LinTek 
dokument, lagar 
etc.), 
sammanställa 

Intressenters 
åsikter 
sammanställda  
(rapportform?) så 
de går att jämföra 
med varandra 

 Intressenter  1 

3 Definiering av 
kärnverksamhet 

Se över resultat, 
dra slutsats och 
diskutera om 
fynd  

Rapport med 
info för framtid 
ska vara skriven 

    

 4 Kartläggning av 
nuvarande 
verksamhet 

Kartlägger allt, 
vad gör LinTek 
(Framtid, 
gemenskap osv.), 
skriver syfte till 
varje del av 

Lista med 
verksamhet och 
syfte 

   1 
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befintlig 
verksamhet  

 5 Kategorisering 
av verksamhet 

Jämför 
kartläggning med 
rapport från 3,  

Kategoriserat all 
verksamhet, i 
kärnverksamhet, 
icke 
kärnverksamhet 
och verksamhet 
som inte finns 
idag men som 
borde finnas 

   3, 4 
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Förord 

LinTeks åsiktsprogram beskriver LinTeks åsikter för dess medlemmar, 
fötrtroendevalda och övriga intressenter. 

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 fakultetenförkortas 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, 2017-09-10 
samt 2018-12-11. 
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1. Kårer 
1.1 Medlemmar och medlemskap 

LinTek anser 

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

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

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

 

1.2 Studenters medbestämmanderätt 

LinTek anser 

att studentinflytande bör organiseras genom studentkårer. 

 att högskolan ska underlätta för studentkårers och andra studentföreningars 
verksamhet. 

 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 och skyldigheter 
som övriga ledamöter. 
 

För att förverkliga visionen om en god högre utbildning bör studenter ha med- 
bestämmanderätt på de lärosäten där de studerar. Studeranderepresentanter skall 
därför finnas i alla beslutande och beredande organ vid högskolor och universitet 

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. 
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2. Utbildning 
2.1 Antagning 

LinTek anser 

att alla skall ges samma möjligheter att bedriva högre studier. 

 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. 
 

LinTek ser positivt på allas lika möjlighet att studera vid högskola och universitet. 
För att bejaka detta uppmuntras att fler meriter än betyg och högskoleprov skall 
kunna bedömas vid ansökning till högskola. 

 

2.2 Kvalitet i högre utbildning 

LinTek anser 

att kvalitet i högre utbildning innebär att alla intressenters krav och förväntningar 
uppfylls eller överträffas. 
 

LinTek har som mål att teknologer skall få bästa möjliga utbildning. Det kräver att 
utbildningarna når mål satta av såväl teknologerna som examinator, universitet och 
näringsliv. 
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2.2.1 Utbildningarnas utformning 

LinTek anser 

att forskningsanknytning är en förutsättning för bra utbildning. 

 att utbildningarna givna vid LiTH 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 digitaliserade verktyg bör naturligt komplettera utbildningens innehåll och 
undervisning. 

 att alla utbildningar skall vila på naturvetenskaplig grund. 

att regionalpolitiska skäl inte får styra lokalisering av utbildning. 
 

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.Teknologen skall 
inom sitt ämnesområde kunna ta del av nya forskningsresultat och själv kunna arbeta 
på forskningens front. 

Utbildningen skall ge teknologen den teoretiska kunskap som krävs för att kunna 
utveckla förmågan att identifiera och lösa problem. 

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 kan 
med fördel tas upp 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 många av teknologens framtida 
arbetsplatser är mycket homogen är ett aktivt arbete med lika villkor i både innehåll 
och genomförande av utbildning viktigt. Detta kan till exempel ske genom att 
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möjliggöra närvaron av förebilder.  

Relevanta digitala verktyg som teknologen kan komma att använda i sin 
yrkesverksamma tid ska även få användas under hela utbildningen. 

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. Vid examinering är 
det enda som räknas är att man har kunskapen.  

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 bör det 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 utöva sin roll på både svenska och engelska, 
samt den icke-svensktalande teknologen färdighet att utöva sin roll på engelska. 

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. 
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2.2.2 Undervisningsformer 

LinTek anser 

att undervisningen skall uppmuntra stor självständighet och fortsatt lärande. 

att LiTH skall bedriva pedagogisk stödverksamhet. 
 

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 schemalagd undervisning 
enbart är en del av utbildningen på universitetsnivå skall uppnås redan i början av en 
utbildning. 

Undervisning är ett samspel mellan lärare och teknolog. Båda parter måste vara 
aktiva och intresserade för att driva undervisningen framåt. Utbildningen ska 
utformas probleminriktat med sikte på helheter och samband. Undervisningen 
skall uppmuntra stor självständighet, samarbetsförmåga och vilja till fortsatt 
lärande för att förbereda teknologen på sin lärande roll i arbetslivet. 

 

2.2.3 Kursinnehåll 

LinTek anser 

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. 
 

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. 
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2.2.4 Förkunskapskrav 

LinTek anser 

 att förkunskapskrav skall ange tydligt vad teknologerna behöver för att tillgodogöra 
sig kursen. 

 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. 
 

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. 

 

2.2.5 Valmöjligheter 

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. 

 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. 
 

Utbildningens uppbyggnad skall bygga på valfrihet. Alla skall kunna anpassa sin 
utbildning efter sina egna mål och intressen, även om dessa varierar under 
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 studieinrikt- 
ningar och kurser i högre årskurser. Det innebär också att informationen om olika 
kurser samt vad dessa leder till i arbetslivet bör finnas lättillgänglig. 

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 utan att 
kompromissa med 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. 
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2.2.6 Examination 

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. 

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 och därigenom ge 
högskolepoäng. 

 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 skall motsvara lika stor arbetsmängd på alla LiTH:s 
kurser. 
 

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. Samtliga examinationsformer 
skall backas upp av kompletta regelverk, tillgängliga för såväl undervisade personal 
som teknologer. 

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). 
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Ur rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv och för att lärosätets myndighetsutövande 
skall ske på saklig grund skall betygssättning alltid baseras på teknologens individuella 
prestation. 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 examinatorn 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 mellan olika 
examinationstillfällen. All examination skall bedömas objektivt och konsekvent, och 
vara anonym där det är praktiskt möjligt. Examinationsresultat skall senast tio 
arbetsdagar efter examinationen tillkännages på välkänd och lätt tillgänglig plats och 
inrapporteras till LADOK. 

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 modersmål skall teknologen ha 
rätt att ta med en ordbok vid tentamenstillfället. 

 

2.2.7 Plussning 

LinTek anser 

    att   plussning ska vara tillåten på alla tentamina. 

 

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. 
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2.2.8 Kompetens hos undervisande personal 

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 sättdär ingen form av 
positiv särbehandling får ske. 

att alla tjänster skall utlysas tydligt. 

att personliga relationer inte skall ha någon betydelse vid tjänstetillsättning. 

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, med vikt på det förstnämnda. 

att alla lärare skall ha insikt i genus- och jämlikhetsfrågor. 
 

Examinator i en kurs skall ansvara för och deltaga i planering och genomförande av 
kursen, och skall ha kontinuerlig kontakt med teknologerna. 

Personer som undervisar skall vara kompetenta i sitt ämne, engagerade, ha 
pedagogisk insikt och kunskap om jämlikhetsfrågor. Alla tjänster tydligt skall utlysas 
och att personliga relationer inte skall ha någon betydelse samt att positiv 
särbehandling och kvotering inte skall tillämpas. 

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 jämlikhets- 
perspektiv. Dessutom skall poäng för sådana kurser få räknas in i doktorsexamen, 
upp till en bestämd maxpoäng. Lärare bör förutom detta ha utrymme inom tjänsten 
att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete,för att utveckla sig själva och sina kurser. 
Ansvaret för att sådant utvecklingsarbete sker ligger dock på LiTH, inte på den 
enskilda läraren. 
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2.2.9 Internationell gångbarhet 

LinTek anser 

 att högskolorna i Sverige har ett gemensamt ansvar för att de svenska 
utbildningarna och examina är internationellt jämförbara och gångbara. 

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 naturvetenskapliga ämnen) 
skall översättas med Bachelor of Science. 
 

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 struktur 
på antingen fem sammanhållna år eller tre plus två år. För många arbetsgivare i andra 
länder är utbildningens längd ett viktigt kvalitetsmått, varför civilingenjörsut- 
bildningen 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 Master 
of Science, likaså skall ingenjör och kandidat (i naturvetenskapliga ämnen) översättas 
med Bachelor of Science. 
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2.2.10 Kvalitetssäkring och utvärdering 

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. 

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. 

 att kursutvärderingar skall vara obligatoriska att genomföra för teknologerna. 

För att hålla en hög kvalitet på utbildningarna så krävs det att universitetet imple- 
menterar systematisk kvalitetssäkring på alla nivåer. Detta system skall inte bara 
fokusera på kvalitetssäkring utan även kvalitetsutveckling för att garantera att 
utbildnignarna även i framtiden håller hög nivå. 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 
assistenterUtvärderingen skall ha den ständiga förbättringen av utbildningen som mål. 
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 under- lag 
för mer kvalitativa utvärderingsformer, t.ex. diskussion mellan teknologer och lärare, 
behövs någon form av kvantitativt underlag. Det bör samlas in på ett sys- tematiskt 
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) 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 
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aktivitet som genomförs efter kursens 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 sambandet 
mellan de olika kurser teknologerna läser och vilket utbud av kurser som finns. Det är 
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. Detta inkluderar 
att alla kursvärderingar annordnade av LiTH skall gå att utföra på engelska. 

Inresande teknologer som efter en period vid LiTH lämnar Sverige har fått erfar- 
enheter som LiTH skall ta tillvara på, både för att förbättra mottagningen av dessa och 
kurserna de läst, samt för att marknadsföra LiTH. 

 

2.3 Praktik 

LinTek anser 

att praktik skall få tillgodoräknas inom ramen för en högskoleingenjörs- eller 
civilingenjörsexamen. 
 

I en högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen bör det ges möjlighet att utföra 
praktik, eftersom dessa examina är yrkesinriktade. LiTH bör ansvara för att ge 
teknologer på högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogrammen möjligheten att 
utföra kvalif- icerad praktik. 
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2.4 Examensarbete 

LinTek anser 

att information om examensarbete utomlands skall finnas lättillgänglig. 

 att LiTH skall erbjuda möjligheten för studerande att göra sitt examensarbete 
utomlands, och underlätta detta. 

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. 

 att teknologer med fördel skall genomföra sina examensarbeten för företag. 
 

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 exa- 
mensarbetet omfatta minst 30 högskolepoäng alternativt två examensarbeten om 
minst 15 högskolepoäng vardera, samtliga på avancerad nivå. En opponering på 
examensarbetet skall genomföras av en teknolog med tillräckliga möjligheter att väl 
förstå arbetet 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 och genomföra 
examensarbeten utomlands. 
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2.5 Språk i utbildningarna 

LinTek anser 

 att allt material som tillhandahålls, samt all undervisning, under en kurs skall vara på 
samma språk som kursen ges på, i den mån det är möjligt. 

 att lärare som skall undervisa på ett främmande språk talar språket väl och 
behärskar ämnets fackterminologi. 

att undervisning på främmande språk inte får sänka kvaliteten. 

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

att alla teknologer skall erbjudas språkkurser. 
 

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. 

 

2.6 Utbildnings- och forskningsinformation 

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. 

att LiTH skall kontinuerligt informera teknologerna om tillgängliga 
doktorandtjänster inom vardera teknologs ämne. 

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

att information om kurser på övriga universitetet finns tillgängliga och uppdaterade. 
 

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, 
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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. 

 

2.7 Kursplanering och kursinformation 

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 och öppen kombinerad student- och kurswebb. 

 att information kopplad till kurser förmedlas på likartat sätt i samtliga kurser.  

 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. 

 att kursinformation om samtliga kurser skall finnas tillgänglig för teknologen på 
lättilgänglig och gemensam plats innan teknologens kursval genomförs. 

 att information kopplad till kurser, såsom föreläsnignar, exempeltentamina med 
mera, skall finnas tillgänglig för samtliga teknologer. 
 

Minst fyra veckor innan kursstart skall information om kurserna finnas tillgänglig på 
en plats lättillgänglig och känd för teknologerna, förslagsvis på kursens hemsida. 
Kursinformation skall innehålla kursens syfte, nivå, förkunskaper, en översiktlig 
föreläsningsplan, litteraturlista med olika alternativ, referenser till fördjupningsstudier, 
huvudsakliga moment, undervisnings- och examinationsform samt material från 
dessa med utförliga anvisningar vid behov, eventuella betygskrav samt institution, 
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kursansvarig och övriga lärare i kursen. 

För att teknologen skall kunna vara engagerad och väl förbered för sina studier krävs 
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. 

För att teknologerna skall kunna planera sina studier och sitt sociala liv krävs det att 
schemat för undervisningen finns till hands minst fyra veckor innan kursstart 
Schemat skall innehålla tid och plats för alla schemalagda undervisningstillfällen, och 
när examinerande moment infaller skall tydligt kommuniceras till teknologerna. 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 blocksystemet 
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 förbere- delser har möjlighet 
till detta. Sådant material bör även finnas tillgängligt för övriga teknologer, som kan 
vara nyfikna på kursen. 

Information kopplad till kurser såsom föreläsningar, exempeltentamina, 
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laborationshandledningar med mera ska förmedlas till teknologerna på samma sätt i 
samtliga kurser. Detta för att underlätta för studenterna samt minska förvirring och 
missförstånd. Även dessa bör finnas tillgängliga för teknologer som ej läser kusen. 

 

2.8 Möjlighet att läsa doktorandkurser 

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. 

att doktorandkurser är tillgängliga för andra än doktorander och studerande vid 
LiTH. 
 

Det är av vikt att doktorandkurser är tillgängliga även för andra än doktorander och 
studernde vid LiTH. Teknologer som innan sin doktorandutbildning läst 
doktorandkurser ska kunna få dessa medräknade till sin doktorandexamen, likväl som 
de bör kunna tillgodoräknas i en ingenjörsexamen. Doktorandkurser bör därför 
marknadsföras för fler än doktorander. 

 

2.9 Uppdragsutbildning 

LinTek anser 

att samma vetenskapliga krav ska gälla för kurser i uppdragsutbildningen som för 
kurser inom grund- och forskarutbildningen. 

att det är viktigt att LiU ej blir beroende av inkomster från uppdragsutbildningar. 

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

Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en högskola eller ett 
universitet. Det kan exempelvis röra sig om ett företag som beställer en skräd- 
darsydd 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 uppdrag- sutbildning 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. 

Det är viktigt att den aldrig blir en inkomstkälla som LiU är beroende av, för att 
säkerställa LiUs ställning lärovärk och myndighet. Uppdragsutbildningen får inte 
begränsa vilken forskning och annan utbildning som finns till gänglig. 
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2.10 Terminsupplägg 

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 placera omtentamensperioder efter varje efterkommande vanliga 
tentamensperiod. 

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. 
 

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 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. 

 

2.11 Studievägledning 

LinTek anser 

att studievägledningen bör ha uppsökande verksamhet under teknologens 
utbildning. 

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

att LiTH:s studievägledning skall ha löpande kontakt med LinTek för att säkerställa 
att de förstår teknologernas situation. 

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. 
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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. 

Studievägledningen skall 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. 

Studievägledningen skall aktivt söka upp teknologer som har problem med studie- 
medel, 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. 

 

2.12 Examen 

2.12.1 Grundförutsättningar 

LinTek anser 

att uppvisad bredd (med avseende på kön, ålder, social- och/eller etnisk bakgrund) 
bland utexaminerade teknologer bör vara densamma som hos antagna. 

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. 
 

Vägen från antagning till avlagd examen är lång. Denna väg skall emellertid vara fri 
från strukturella hinder. 
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2.12.2 Examen och examina 

LinTek anser 

att LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-, 
kandidat-, licentiat- och doktorandexamen. 

att civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna vid LiTH är utformade så 
att de även ger en master- respektive kandidatexamen. 
 

LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-, kandi- 
dat-, licentiat- och doktorandexamen. I de generella examina (master- och kandi- 
datexamen) skall minst hälften av poängen vara inom ett fördjupningsämne. 
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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 teknol- 
ogerna 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 

LinTek anser 

att LiTH skall stödja LinTek i arbetet för en väl fungerande mottagning. 
 

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 skall vara att ha 
Sveriges bästa mottagning. LiTH och LinTek bör även ansvara för att inresande 
teknologer får en väl organiserad mottagning. 

 

3.3 Mottagning för inresande teknologer 

LinTek anser 

 att universitetet ansvarar för att skapa förutsättningar för inresande teknologers 
integration i det svenska samhället. 

att speciella kontaktpersoner för inresande teknologer skall finnas. 
 

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 utanför- skap. 
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. 
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4. Samverkan med samhälle och 
näringsliv 

4.1 Marknadsföring och information i rekryteringssyfte 

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 LiU vid marknadsföring av sina utbildningar fokuserar på LiTH:s utbildningar 
mer än övriga. 

att teknologer i stor utsträckning skall engageras i den uppsökande verksamheten. 

att LiTH tar huvudansvaret för rekrytering. 
 

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 utbi- 
ldningar 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, särskillt 
inte på studentkår eller sektioner. 
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4.2 Marknadsföring av teknologer gentemot och 
förberedelser inför arbetslivet 

LinTek anser 

att LiTH bär ansvaret för att framtida arbetsgivare är medvetna om den verksamhet 
högskolan bedriver 

att LiTH skall marknadsföra alla sina utbildningar gentemot framtida arbetsgivare. 
 

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. 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 konkur- rera på arbetsmarknaden 
och söka jobb, exjobb och praktik. 

 

4.3 Samhällets kunskapsutveckling 

LinTek anser 

att LiTH skall ta sitt ansvar för att sprida naturvetenskapligt och tekniskt kunnande 
i samhället. 
 

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. 
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4.4 Integration med näringslivet 

LinTek anser 

att företagsrepresentanten skall primärt föreläsa som kunskapskälla. 

att företagsrepresentation skall ske genom sektioner, föreningar och kårer, inte i 
samband med undervisning. 

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. 
 

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. 
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5. Internationalisering 
5.1 Internationella utbyten 

LinTek anser 

att de gästforskare som kommer till LiTH skall kunna delta i grundutbildningen. 

att det skall finnas möjligheter att göra en del av sin utbildning, oavsett nivå, 
utomlands. 

att LiTH skall ge LinTek möjlighet att informera inresande studenter om kårens 
roll och dess verksamhet. 
 

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. 

 

5.2 Kontakt och avtal med lärosäten utomlands 

LinTek anser 

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

att LiTH marknadsför sig aktivt gentemot studerande vid lärosäten utomlands. 

att LiTH endast skall avtala utbyte med utländska universitet om garanti finns för 
att en teknolog kan genomföra likvärdiga studier där utan att detta påverkar 
möjligheten att utexamineras på planerad tid. 
 

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 det andra universitetet. 

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. 
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LiTH måste aktivt marknadsföra sig och göra sig känd bland studerande vid andra 
lärosäten. Genom ett nationellt samarbete kan högskolorna effektivt sprida infor- 
mation om det svenska utbildningssystemet utomlands. 

 

5.3 Ansvar för utbytesprogram 

LinTek anser 

att universitetet bär huvudansvaret för allt som rör utbytesprogrammen. 

att universitetet och LiTH har väl fungerande organisationer för 
utbytesverksamheten. 
 

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. 

 

5.4 Antagning till internationella program vid LiTH 

LinTek anser 

att ansökan och antagning till utbytesprogram skall ske enhetligt och rättvist, enligt 
på förhand väl definierade regler. 

att internationella program skall endast finnas om motsvarande utbildnignar ges vid 
mottagande universiet. 

att osakligt grundade beslut skall kunna överklagas på minst tre nivåer. 
 

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 
hand- har internationella ärenden. 

De studerande skall ha rätt att överklaga beslut som är tagna utan saklig grund. 
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5.5 Tillgodoräknande av studier från annat lärosäte än LiTH  

LinTek anser 

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. 
 

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. 

 

5.6 Introduktion för inresande masterstudenter 

LinTek anser 

att alla LiU:s engelskspråkiga masterprogram innehåller en introduktion till studier i 
Sverige. 

att LiU skall ge aktuell kår möjlighet att informera inresande masterstudenter under 
deras kurser om kårens roll och verksamhet. 
 

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. 
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6. Resurser och tjänster 
6.1 Lokaler och utrustning på universitetet 

LinTek anser 

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 dygnet runt under hela sin studietid ska ha åtkomst till lokaler 
relevanta för sina studier. 

att alla teknologer skall ha tillgång till internet på universitetet. 

att avstängning från resurser ej får ske utan tillräckliga bevis.att teknologer skall 
kunna komma åt sina studentkonton även då de inte är direkt anslutna till LiU-
nätverket. 
 

Högkvalitativ utbildning kan inte ske med undermåliga resurser. Teknologerna bör ha 
i stort sett fri tillgång till läsplatser och laborationsutrustning. 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 sche- 
malagda 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. 
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6.2 Studie- och arbetsmiljö 

LinTek anser 

att universitetet, anställda och studenter har ett gemensamt ansvar för studie och 
arbetsmiljön på campus. 

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. 
 

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. Vid projektering och utformning av nya 
byggnader skall teknologerna finnas representerade för att tillse att teknologernas 
åsikter tas i beaktande även där. 

 

6.2.1 Fysisk studie- och arbetsmiljö 

LinTek anser 

att även utrymmen för avkoppling bör finnas på campus. 

att universitetet tillhandahåller tillräcklig mängd läsplatser, datorarbetsplatser och 
grupparbetsrum av god kvalitet i anslutning till universitetsbibliotek och 
undervisningslokaler. 
 

Det skall finnas tillräckliga mängder av läs-, grupp- och datorarbetsrum i anslut- ning 
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. 
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6.2.2 Psykosocial studie- och arbetsmiljö 

LinTek anser 

att det är viktigt att sammansättningen av teknologer som antas och examineras 
avspeglar samhället i övrigt. 

att universitetet kontinuerligt följer upp och reviderar mångfalds- och 
likabehandlingsplanen. 

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

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 denne är eller identifierar sig som. 

 

6.3 Måltidsmöjligheter 

LinTek anser 

att universitetet bör uppmuntra restauranger, caféer och mindre butiker att etablera 
sig på universitetsområdet. 

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

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

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

att studentdrivna, ideella restauranger och kafeer skall uppmuntras och stödjas av 
LiU. 

att mat som serveras på campus strävar efter att uppfylla hållbarhetskrav och att 
vara klimatvänlig. 
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Teknologer skall kunna inta sin måltid utan att tillbringa majoriteten av rasten i 
kö.  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 
campus. Universitetet bör verka för att det finns valfrihet inom denna sektor med 
hänseende till pris och sortiment, där lågt pris prioriteras så att de passar 
teknologernas ekonomi. 

 

6.4 Kommunikationer 

LinTek anser 

att reserabatt skall kunna erhållas av samtliga registrerade teknologer. 

att kommunikationer till och från universitetsområdena skall vara väl utbyggda. 

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

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. 
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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 

LinTek kräver 

att Linköpings och Norrköpings kommuner och universitetet ansvarar för att det 
finns tillräckligt med studerandebostäder. 

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

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. 
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7.2 Studentbostäder 

LinTek anser 

att boendet för inresande teknologer i största möjliga utsträckning bör integreras 
med det ordinarie studentboendet. 

att studentbostädermed fördel placeras nära campus. 

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

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. 
 

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. Vid byggande av studentbostäder skall närhet till 
campus prioriteras. 
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8. Finansiering av studier och 
forskning 

8.1 Studieavgifter 

LinTek anser 

att ansökningsavgift för ej svenska medborgare bör användas. 

att alla svenska medborgare skall ha möjlighet till avgiftsfri högskoleutbildning. 
 

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. 

 

8.2 Studiemedel 

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. 

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. 
 

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 
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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. 

 

8.3 Studenter med särskilda behov 

LinTek anser 

att studenter med speciella behov skall ha möjlighet till extra bidrag för att täcka 
kostnader relaterade till sin speciella situation. 
 

Staten skall garantera att studenter med speciella behov som ger merkostnader, 
exempelvis funktionshinder eller hemmavarande barn, har rätt till extra 
studiebidrag. 
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8.4 Studiemedel för utlandsstudier 

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. 

att teknologers ekonomi ej ska påverkas negativt vid 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. 
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9. Hälso-, och friskvård 
9.1 Studerandehälsovården 

LinTek anser 

att LiU skall garantera studentspecifik hälsovård. 

att studerandehälsovården skall göras lättillgänglig för samtliga teknologer, både på 
grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. 

att LiU skall ha en tydlig ärendehantering gällande fall av diskriminering. 
 

Vid frånvaro drabbas ofta de studerande allvarli- gare 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 hälso- och 
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. 

 

9.1.1 Inriktning 

LinTek anser 

att Studenthälsan bör utgöra ett studentspecifikt komplement till landstingets 
allmänna hälso- och sjukvård. 

att Studenthälsan främst skall inrikta sig på förebyggande arbete, men även ha 
viss behandlande verksamhet. 
 

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 levnadsvanor öka 
teknologens livskvalitet. Studietidens karaktärsdrag och insatsområdets bredd gör att 
Studenthälsan arbete måste präglas av kännedom om teknologens behov och en stor 
förståelse för teknologens situation. 
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9.1.2 Genomförande 

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. 

att Behandlingar och råd givna av studenthälsan skall vara vetenskapliga och 
evidensbaserade. 
 

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 
anpassningss- keden kopplade till studier. Det ingår också att bevaka och 
legitimera de studer- andes 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. 

 

9.1.2 Finansiering 

LinTek anser 

att universitetet svarar för det övergripande finansiella ansvaret för 
studerandehälsovården. 

att studerandehälsovård skall vara kostnadsfri. 
 

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. 
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9.2 Krishantering 

LinTek anser 

att universitetet alltid skall ha en krishanteringsgrupp och en väl fungerande 
organisation för hantering av krissituationer. 

att universitetet skall garantera möjlighet att, vid behov, från flera håll evakuera sina 
lokaler. 

att universitetet skall ha god uppsikt över sina lokaler, studerande samt anställda, 
och potentiella hot och faror dessa kan utsättas för. 
 

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 
uppföl- jande samtal ordnas. 

 

9.3 Alkohol 

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. 
 

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. 
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9.4 Studentikosa inslag 

LinTek anser 

att studentikosa traditioner och arrangemang bör bevaras och vårdas. 
 

Studenter förknippas ofta med annorlunda beteende och intressanta traditioner. 
LinTek anser att den värld studenter har möjlighet att leva i och vara en del av under 
sin studietid är värdefull för studenten. Som ugnt lärosäte är det extra viktigt att 
Linköping värnar om de traditioner som finns, och arbetar för att skapa nya. 

 

9.5 Friskvård 

LinTek anser 

att ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter, samt arrangörer av dessa, skall erbjudas. 

att motionsidrotten skall göras lättillgänglig och prisvärd. 

att LiU skall verka för att goda möjligheter till motion och träning skall finnas i 
anslutning till campus och/eller teknologernas bostadsområden. 
 

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. 
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10. Doktorander 
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. 
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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 skall 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. 

att   teknologer som doktorerat skall märka samma löneskillnad mot icke-
doktorander i Sverige som i övriga världen. 

att   forskarstuderande aldrig själva skall behöva finansiera sin forskarutbildning. 

att   licentiatanställningar skall undvikas till förmån för doktorandanställningar. 
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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 infor- 
mation som är riktade till doktorander finns att tillgå på engelska. 
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11. Hållbar utveckling 
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.  
 

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. 
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LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks kårfullmäktige för- 
troendevalda 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.beskriver LinTeks åsikter för dess 
medlemmar, fötrtroendevalda och övriga intressenter. 

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 universi- 
tetet. 

Linköpings universitet förkortas härmed LiU och Tekniska högskolan vid Linköpings 
universitet, den tekniska fakulteten, förkortas LiTH. 

 

Åsiktsprogrammet uppdateras kontinuerligt av LinTeks kårfullmäktige, allt eft- ersom 
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, 2017-09-10 
samt 2018-12-11. 
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 ............................................................................ 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ............................................................................ 

 ................................................................................... 

Formaterat: Indrag: Hängande:  1,16 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd: 

enkelt

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod
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 ............................................................................ 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ............................................................................ 

 ................................................................................... 

 .................................................................................... 

 .................................................................................... 

 ................................................................................... 

 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 .......................................................................... 

 

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

formaterade: Teckenfärg: Auto
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 att varje enskild student skall ha rätt att välja om hen skall bli medlem i en 
studentkår. 

 

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

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

 

 

 

 

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Hängande:  1,27 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

formaterade: Teckenfärg: Auto

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

Formaterat: Rubrik 2, Indrag: Vänster:  0,19 cm, Avstånd

Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Tabbstopp:  1,45 cm, Till vänster +

 1,46 cm, Till vänster

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Första raden:  0 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

formaterade: Teckenfärg: Auto

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

Formaterat: Rubrik 2, Indrag: Vänster:  0,19 cm, Avstånd

Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt
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att studentinflytande bör organiseras genom studentkårer. 

 att högskolan ska underlätta för studentkårers och andra studentföreningars 
verksamhet.

 

 

 

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

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 och 
skyldigheter som övriga ledamöter. 
 

 

För att förverkliga visionen om en god högre utbildning bör studenter ha med- 
bestämmanderätt på de lärosäten där de studerar. Studeranderepresentanter skall 
därför finnas i alla beslutande och beredande organ vid högskolor och universitet 

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. 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,01 cm, Höger:  0 cm

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,01 cm, Hängande:  0,73

cm, Höger:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt,

Radavstånd:  enkelt
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För att kunna verka för sina medlemmar på bästa sätt skall LinTeks dagliga verk- 
samhet ske med så stor öppenhet som möjligt. Allt som kommer kåren till känne- 
dom som tros vara intresse för medlemmarna bör därför delges desamma via 
lämpliga kommunikationsmedel, såsom exempelvis hemsida eller e-post. 

 

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 med- 
lemmar. 

Teknologerna är LinTeks uppdragsgivare och LinTek har därför en skyldighet mot 
teknologerna att driva deras talan på ett korrekt sätt. 

 

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. 

formaterade: Svenska (Sverige)

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd: 

enkelt

formaterade: Svenska (Sverige)

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd: 

enkelt

formaterade: Svenska (Sverige)

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd: 

enkelt

Kommenterad [LE2]: Interna åsikter, finns i andra 
dokument. 
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att alla skall ges samma möjligheter att bedriva högre studier. 

 

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. 

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Hängande:  1,27 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt

formaterade: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

Formaterat: Rubrik 2, Indrag: Vänster:  0,19 cm, Avstånd

Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt, Tabbstopp: 

1,45 cm, Till vänster +  1,46 cm, Till vänster

Kommenterad [LE3]: Står I attsatsen 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,74 cm, Avstånd Före:  6

pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster:  0,74 cm, Avstånd

Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Tabbstopp:  1,73 cm, Till vänster

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,74 cm, Avstånd Före:  6

pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Vänster:  -0,26 cm, Höger:  0 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt
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att antagningssystemet utformas så att breddad rekrytering möjliggörs. 
 

 

LinTek ser positivt på allas lika möjlighet att studera vid högskola och universitet. 
För att bejaka detta uppmuntras att fler meriter än betyg och högskoleprov skall 
kunna bedömas vid ansökning till högskola. 

 

 

 

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster:  0,74 cm, Avstånd

Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Tabbstopp:  1,73 cm, Till vänster

formaterade: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt
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att kvalitet i högre utbildning innebär att alla intressenters krav och förväntningar 
uppfylls eller överträffas. 
 

LinTek har som mål att teknologer skall få bästa möjliga utbildning. Det kräver att 
utbildningarna når mål satta av såväl teknologerna som examinator, universitet och 
näringsliv. 

  

formaterade: Inte Expanderad med / Kondenserad med 



 

Antaget 2009-09-06 
Senast förändrat 2019-11-21 

15 (105) 

 

 

 

formaterade: Teckenfärg: Auto

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

formaterade: Teckensnitt:12 pt, Fet, Engelska (USA)

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt,

Radavstånd:  enkelt, Flernivålista + Nivå: 3 +

Numreringsformat: 1, 2, 3, … + Starta vid: 1 + Justering:

Vänster + Justerad vid:  0,19 cm + Indrag vid:  1,45 cm,

Tabbstopp:  1,46 cm, Till vänster
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Formaterat: Liststycke, Höger:  0 cm, Avstånd Före:  0 pt,

Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Liststycke, Vänster, Höger:  0 cm, Avstånd

Före:  0 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Liststycke, Höger:  0 cm, Avstånd Före:  0 pt,

Radavstånd:  enkelt



 

Antaget 2009-09-06 
Senast förändrat 2019-11-21 

17 (105) 

 

att forskningsanknytning är en förutsättning för bra utbildning. 

 att utbildningarna givna vid LiTH 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 digitaliserade verktyg bör naturligt komplettera utbildningens innehåll och 
undervisning. 

 att alla utbildningar skall vila på naturvetenskaplig grund. 

att regionalpolitiska skäl inte får styra lokalisering av utbildning. 
 

att regionalpolitiska skäl inte får styra lokalisering av utbildning. 
 

 

Utbildningen vid LiTH skall vara den bästa i landet och stå sig väl vid interna
tionella 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.Teknologen skall 
inom sitt ämnesområde kunna ta del av nya forskningsresultat och själv kunna 
arbeta på forskningens front.

 

Utbildningen skall ge teknologen den teoretiska kunskap som krävs för att kunna 
utveckla förmågan att identifiera och lösa problem.

 

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 

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster:  0,74 cm, Avstånd

Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Tabbstopp:  1,73 cm, Till vänster

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,36 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,36 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,36 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt
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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 kan 
med fördel tas upp 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 många av teknologens framtida 
arbetsplatser är mycket homogen 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. 

 

Relevanta digitala verktyg som teknologen kan komma att använda i sin 
yrkesverksamma tid ska även få användas under hela utbildningen.

 

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. Vid examinering är 
det enda som räknas är att man har kunskapen.  

Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar skall ge en gedigen matematisk grund. 

Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar skall ge en gedigen matematisk grund. 
Teknologen skall få den kunskap den behöver för att kunna angripa teori ier inom 
andra områden, skapa modeller för problem och få sammanhang i de fenomen som 
studeras. 

 

I ingenjörsutbildningar bör det 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 utöva sin roll på både svenska och engelska, 
samt den icke-svensktalande teknologen färdighet att utöva sin roll på engelska.

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,36 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,36 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd: 

enkelt
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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. 

 

  

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,57 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

formaterade: Teckensnitt:13,5 pt, Teckenfärg: Anpassad

färg(RGB(35;31;32))

Formaterat: Höger:  0,57 cm, Avstånd Före:  6 pt, Efter: 

6 pt
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att undervisningen skall uppmuntra stor självständighet och fortsatt lärande. 

att LiTH skall bedriva pedagogisk stödverksamhet. 
 

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 schemalagd undervisning 
enbart är en del av utbildningen på universitetsnivå skall uppnås redan i början av en 
utbildning. 

Undervisning är ett samspel mellan lärare och teknolog. Båda parter måste vara 
aktiva och intresserade för att driva undervisningen framåt. Utbildningen ska utfor
mas probleminriktat med sikte på helheter och samband. Undervisningen skall 
uppmuntra stor självständighet, samarbetsförmåga och vilja till fortsatt lärande för 
att förbereda teknologen på sin lärande roll i arbetslivet. 

 

  

 

 

formaterade: Teckenfärg: Auto

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

formaterade: Teckensnitt:12 pt, Fet, Engelska (USA)

Formaterat: Liststycke, Höger:  0,49 cm, Avstånd Före:  6

pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt, Flernivålista + Nivå: 3

+ Numreringsformat: 1, 2, 3, … + Starta vid: 1 +

Justering: Vänster + Justerad vid:  0,19 cm + Indrag vid: 

1,45 cm, Tabbstopp:  1,46 cm, Till vänster

Formaterat: Liststycke, Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd

Före:  0 pt

formaterade: Teckenfärg: Auto

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))
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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. 
 

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. 

  

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt
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 att förkunskapskrav skall ange tydligt vad teknologerna behöver för att tillgodogöra 
sig kursen.

 

att förkunskapskrav för en kurs skall vara relevanta för kursen och hållas aktuella. 

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. 
 

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.

 

 

 

 

 

 

Formaterat: Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,25 cm, Avstånd Före:  6

pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Vänster:  -0,26 cm, Höger:  0 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

Formaterat: Liststycke, Indrag: Vänster:  -1,27 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt,

Flernivålista + Nivå: 3 + Numreringsformat: 1, 2, 3, … +

Starta vid: 1 + Justering: Vänster + Justerad vid:  0,19 cm

+ Indrag vid:  1,45 cm, Tabbstopp:  1,46 cm, Till vänster

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt,

Radavstånd:  enkelt

formaterade: Teckensnitt:11 pt, Inte Fet, Teckenfärg:

Auto
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att en bra balans mellan obligatoriska moment och valfrihet skall finnas. 

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

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

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. 
 

 

Utbildningens uppbyggnad skall bygga på valfrihet. Alla skall kunna anpassa sin 
utbildning efter sina egna mål och intressen, även om dessa varierar under utbild
ningen. 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 studieinrikt- 
ningar och kurser i högre årskurser. Det innebär också att informationen om olika 
kurser samt vad dessa leder till i arbetslivet bör finnas lättillgänglig. 

 

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 utan att 
kompromissa med 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. 

 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  -0,26 cm, Höger:  0 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,36 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Höger:  0,36 cm, Avstånd Före:  6 pt, Efter: 

6 pt

formaterade: Teckenfärg: Anpassad färg(RGB(35;31;32))

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt,

Radavstånd:  enkelt, Flernivålista + Nivå: 3 +

Numreringsformat: 1, 2, 3, … + Starta vid: 1 + Justering:

Vänster + Justerad vid:  0,19 cm + Indrag vid:  1,45 cm,

Tabbstopp:  1,46 cm, Till vänster
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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. 

 

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

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt,

Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Liststycke, Höger:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Liststycke, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Liststycke, Höger:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster:  0,74 cm, Avstånd

Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Tabbstopp:  1,73 cm, Till vänster
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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 och därigenom ge 
högskolepoäng. 

 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 skall motsvara lika stor arbetsmängd på alla LiTH:s 
kurser. 
 

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. Samtliga examinationsformer 
skall backas upp av kompletta regelverk, tillgängliga för såväl undervisade personal 
som teknologer.

 

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). 

  

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt
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Ur rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv och för att lärosätets myndighetsutövande 

Ur rättvise- och rättssäkerhetsperspektiv och för att lärosätets myndighetsutövande 
skall ske på saklig grund skall betygssättning alltid baseras på teknologens indivi- duella 
prestation. 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 examinatorn 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 mellan olika 
examinationstillfällen. All examination skall bedömas objektivt och konsekvent, och 
vara anonym där det är praktiskt möjligt. Examinationsresultat skall senast tio 
arbetsdagar efter examinationen tillkännages på välkänd och lätt tillgänglig plats och 
inrapporteras till LADOK.

 

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 modersmål skall teknologen ha 
rätt att ta med en ordbok vid tentamenstillfället. 

 

 

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.  

 

    att   plussning ska vara tillåten på alla tentamina. 

Plussning är en möjlighet för teknologer att redovisa erhållen kunskap och 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,03 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,03 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,03 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,03 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

formaterade: Teckensnitt:13,5 pt, Inte Fet, Teckenfärg:

Anpassad färg(RGB(35;31;32)), Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:13,5 pt, Inte Fet, Teckenfärg:

Anpassad färg(RGB(35;31;32)), Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:13,5 pt, Inte Fet, Teckenfärg:

Anpassad färg(RGB(35;31;32)), Svenska (Sverige)

Formaterat: Brödtext, Indrag: Vänster:  0 cm, Höger: 

0,25 cm, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Tabbstopp: Inte

vid  1,46 cm

formaterade: Teckensnitt:DIN, 13 pt, Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:DIN, 13 pt, Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:13,5 pt, Inte Fet, Teckenfärg:

Anpassad färg(RGB(35;31;32)), Svenska (Sverige)

Formaterat: Brödtext, Indrag: Vänster:  0 cm, Höger: 

0,25 cm, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Tabbstopp: Inte

vid  1,46 cm

formaterade: Teckensnitt:DIN, 13 pt, Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:DIN, 13 pt, Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:DIN, 13 pt, Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:13 pt, Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:13 pt, Inte Fet, Svenska

(Sverige)

formaterade: Teckensnitt:13 pt
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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. 
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Personer som undervisar skall vara kompetenta i sitt ämne, engagerade, ha ped- 
agogisk insikt och kunskap om jämlikhetsfrågor. Vid anställning, befordran, 
lönesättning samt uppsägning av undervisande personal skall pedagogisk skick- lighet 
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 skall tillämpas. 

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 jämlikhets- 
perspektiv. 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. 

 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 ingen form av 
positiv särbehandling får ske. 

att alla tjänster skall utlysas tydligt. 

att personliga relationer inte skall ha någon betydelse vid tjänstetillsättning. 

att alla lärare skall vara kompetenta i sitt ämne. 

att alla lärare skall vara kompetenta i sitt ämne. 

att alla lärare skall ha pedagogisk utbildning och insikt. 
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 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, med vikt på det förstnämnda. 

att alla lärare skall ha insikt i genus- och jämlikhetsfrågor. 
 

Examinator i en kurs skall ansvara för och deltaga i planering och genomförande av 
kursen, och skall ha kontinuerlig kontakt med teknologerna.

 

Personer som undervisar skall vara kompetenta i sitt ämne, engagerade, ha ped
agogisk insikt och kunskap om jämlikhetsfrågor. Alla tjänster tydligt skall utlysas och 
att personliga relationer inte skall ha någon betydelse samt att positiv särbehandling 
och kvotering inte skall tillämpas.

 

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 jämlikhets- 
perspektiv. Dessutom skall poäng för sådana kurser få räknas in i doktorsexamen, 
upp till en bestämd maxpoäng. Lärare bör förutom detta ha utrymme inom tjänsten 
att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete,för att utveckla sig själva och sina kurser. 
Ansvaret för att sådant utvecklingsarbete sker ligger dock på LiTH, inte på den 
enskilda läraren. 

 

 

arbetsmarknaden måste omvärlden förstå deras utbildningar och examina. 
Hög- skolorna i Sverige har gemensamt ansvar för att se till att de svenska 
utbildnin- garna 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 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,25 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,25 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt
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länder är utbildningens längd ett viktigt kvalitetsmått, varför civilingenjörsut- bildningen 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. 

 att högskolorna i Sverige har ett gemensamt ansvar för att de svenska 
utbildningarna och examina är internationellt jämförbara och gångbara.

 

att civilingenjörsutbildningen skall vara fem år. 

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 naturvetenskapliga ämnen) 
skall översättas med Bachelor of Science. 
 

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 struktur 
på antingen fem sammanhållna år eller tre plus två år. För många arbetsgivare i andra 
länder är utbildningens längd ett viktigt kvalitetsmått, varför civilingenjörsut- 
bildningen 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 Master 
of Science, likaså skall ingenjör och kandidat (i naturvetenskapliga ämnen) översättas 
med Bachelor of Science. 

  

Formaterat: Indrag: Hängande:  0,43 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt
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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 kvalitetsut- 
vecklande 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 under- lag 
för mer kvalitativa utvärderingsformer, t.ex. diskussion mellan teknologer och lärare, 
behövs någon form av kvantitativt underlag. Det bör samlas in på ett sys- tematiskt 
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 genom- förs 
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. 
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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.

 

att utvärderingar skall ske i samarbete mellan lärare och teknologer 

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. 

 att kursutvärderingar skall vara obligatoriska att genomföra för teknologerna. 

För att hålla en hög kvalitet på utbildningarna så krävs det att universitetet imple- 
menterar systematisk kvalitetssäkring på alla nivåer. Detta system skall inte bara 
fokusera på kvalitetssäkring utan även kvalitetsutveckling för att garantera att 
utbildnignarna även i framtiden håller hög nivå. 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 
assistenterUtvärderingen skall ha den ständiga förbättringen av utbildningen som mål. 
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 under- lag 
för mer kvalitativa utvärderingsformer, t.ex. diskussion mellan teknologer och lärare, 
behövs någon form av kvantitativt underlag. Det bör samlas in på ett sys- tematiskt 
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 
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kursens gång (t.ex. halvtidsutvärdering) 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 kursens 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 sambandet 
mellan de olika kurser teknologerna läser och vilket utbud av kurser som finns. Det är 
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. Detta inkluderar 
att alla kursvärderingar annordnade av LiTH skall gå att utföra på engelska.

 

Inresande teknologer som efter en period vid LiTH lämnar Sverige har fått erfar- 
enheter som LiTH skall ta tillvara på, både för att förbättra mottagningen av dessa och 
kurserna de läst, samt för att marknadsföra LiTH. 

Inresande teknologer som efter en period vid LiTH lämnar Sverige har fått erfar- 
enheter som LiTH skall ta tillvara på, både för att förbättra mottagningen av dessa och 
kurserna de läst, samt för att marknadsföra LiTH. 

 

 

 

att praktik skall få tillgodoräknas inom ramen för en högskoleingenjörs- eller 
civilingenjörsexamen. 
 

I en högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen bör det ges möjlighet att utföra 
praktik, eftersom dessa examina är yrkesinriktade. LiTH bör ansvara för att ge 
teknologer på högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogrammen möjligheten att 
utföra kvalif- icerad praktik. 
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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 exa- 
mensarbetet 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. 

att information om examensarbete utomlands skall finnas lättillgänglig. 

 

att LiTH skall erbjuda möjligheten för studerande att göra sitt examensarbete 
utomlands, och underlätta detta. 

att studerande skall ha möjlighet att göra sitt examensarbete, eller del av det, 
utomlands.LiTH skall erbjuda möjligheten för studerande att göra sitt examensarbete 
utomlands, och underlätta detta. 

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. 

 att teknologer med fördel skall genomföra sina examensarbeten för företag. 
 

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 
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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 exa- 
mensarbetet omfatta minst 30 högskolepoäng alternativt två examensarbeten om 
minst 15 högskolepoäng vardera, samtliga på avancerad nivå. En opponering på 
examensarbetet skall genomföras av en teknolog med tillräckliga möjligheter att väl 
förstå arbetet 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 och genomföra 
examensarbeten utomlands. 
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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. 
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 att allt material som tillhandahålls, samt all undervisning, 
under en kurs skall vara på samma språk som kursen ges på, i den mån det är möjligt.

 

att lärare som skall undervisa på ett främmande språk talar språket väl och 
behärskar ämnets fackterminologi. 

att lärare som skall undervisa på ett främmande språk talar språket väl och behärskar 
ämnets fackterminologi. 

att undervisning på främmande språk inte får sänka kvaliteten. 

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

att alla teknologer skall erbjudas språkkurser. 
 

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. 

 

 

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 grundutbildnin- 
gen. 

 

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 
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teknologer i de lägre årskurserna. 

att uppdaterad information om doktorandkurser skall finnas tillgänglig för 
studerande i grundutbildningen. 

att LiTH skall informera teknologerna om den forskning som högskolan bedriver. 

att LiTH skall kontinuerligt informera teknologerna om tillgängliga 
doktorandtjänster inom vardera teknologs ämne.
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att alla teknologer har tillgång till en studiehandbok med fullständiga kursplaner för 
LiTH:s samtliga kurser. 

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

att information om kurser på övriga universitetet finns tillgängliga och uppdaterade. 
 

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, förkunskapsk
rav, organisation, nivå, huvudämne, kursinnehåll, litteratur, omfattning, examina
tionsform, 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 grundutbildnin
gen.

 

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.

 

 

 

 

alternativ, referenser till fördjupningsstudier, huvudsakliga moment, undervisnings- 
form och examinationsform med utförliga anvisningar vid behov, eventuella betyg- 
skrav 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. 
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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. 
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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 fackter- merna. 

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 förbere- delser 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. 

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 och öppen kombinerad student- och kurswebb. 

 att information kopplad till kurser förmedlas på likartat sätt i samtliga kurser.  

 

 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. 

 att kursinformation om samtliga kurser skall finnas tillgänglig för teknologen på 
lättilgänglig och gemensam plats innan teknologens kursval genomförs. 

 att information kopplad till kurser, såsom föreläsnignar, exempeltentamina med 
mera, skall finnas tillgänglig för samtliga teknologer. 
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Minst fyra veckor innan kursstart skall information om kurserna finnas tillgänglig på 
en plats lättillgänglig och känd för teknologerna, förslagsvis på kursens hemsida. 
Kursinformation skall innehålla kursens syfte, nivå, förkunskaper, en översiktlig 
föreläsningsplan, litteraturlista med olika alternativ, referenser till fördjupningsstudier, 
huvudsakliga moment, undervisnings- och examinationsform samt material från 
dessa med utförliga anvisningar vid behov, eventuella betygskrav samt institution, 
kursansvarig och övriga lärare i kursen. 

För att teknologen skall kunna vara engagerad och väl förbered för sina studier krävs 
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.

För att teknologen skall kunna vara engagerad och väl förbered för sina studier krävs 
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. 

 

För att teknologerna skall kunna planera sina studier och sitt sociala liv krävs det att 
schemat för undervisningen finns till hands minst fyra veckor innan kursstart 
Schemat skall innehålla tid och plats för alla schemalagda undervisningstillfällen, och 
när examinerande moment infaller skall tydligt kommuniceras till teknologerna. 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 blocksystemet 
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 
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av kurslitteratur skall vara dess kvalitet. Om litteraturen är på främmande språk, skall 
det finnas en ordlista med vedertagna svenska översättningar av fackter- merna. 

 

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 förbere- delser har möjlighet 
till detta. Sådant material bör även finnas tillgängligt för övriga teknologer, som kan 
vara nyfikna på kursen.

 

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. Även dessa bör finnas tillgängliga för teknologer som ej läser kusen. 
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att poäng för lästa doktorandkurser skall få räknas in i doktorsexamen oberoende 
av om dessa poäng redan räknats in i tidigare erhållna examina. 

att doktorandkurser är tillgängliga för andra än doktorander och studerande vid 
LiTH. 
 

att doktorandkurser är tillgängliga för andra än doktorander och studerande vid 
LiTH. 
 

 

Det är av vikt att doktorandkurser är tillgängliga även för andra än doktorander och 
studernde vid LiTH. Teknologer som innan sin doktorandutbildning läst 
doktorandkurser ska kunna få dessa medräknade till sin doktorandexamen, likväl som 
de bör kunna tillgodoräknas i en ingenjörsexamen. Doktorandkurser bör därför 
marknadsföras för fler än doktorander. 

 

 

Linköpings universitet har mycket att erbjuda samhället i stort, däribland kun- 
skapsspridning genom uppdragsutbildning. Grundutbildning och forskarutbildning 
är dock universitetets primära uppgift och får därför aldrig stå tillbaka för uppdrag- 
sutbildning vad gäller lärarresurser, tillgång till lokaler och laborationsutrustning, 
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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. Uppdragsutbi- ldningen 
får inte begränsa vilken forskning och annan utbildning som finns till- gänglig. 

att samma vetenskapliga krav ska gälla för kurser i uppdragsutbildningen som för 
kurser inom grund- och forskarutbildningen. 

att det är viktigt att LiU ej blir beroende av inkomster från uppdragsutbildningar.

 

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

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

Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en högskola eller ett 
universitet. Det kan exempelvis röra sig om ett företag som beställer en skräd- 
darsydd kurs för fortbildning av sina anställda. 

Linköpings universitet har mycket att erbjuda samhället i stort, däribland kun
skapsspridning genom uppdragsutbildning. Grundutbildning och forskarutbildning är 
dock universitetets primära uppgift och får därför aldrig stå tillbaka för uppdrag- 
sutbildning 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.

 

Det är viktigt att den aldrig blir en inkomstkälla som LiU är beroende av, för att 
säkerställa LiUs ställning lärovärk och myndighet. Uppdragsutbildningen får inte 
begränsa vilken forskning och annan utbildning som finns till gänglig. 
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För att teknologerna ska kunna ta till sig kursernas innehåll på bästa sätt bör ett 
terminsupplägg med två läsperioder per termin tillämpas, med efterföljande ten- 
tamensperioder. 

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. 

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 placera omtentamensperioder efter varje efterkommande vanliga 
tentamensperiod. 

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. 
 

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 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. 

 

 

 

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 
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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 studievä- 
gledningen. 

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 person- lig 
kontakt skall kunna vara till stöd och hjälp när studierna blir alltför påfrestande. 

Studievägledningen skall aktivt söka upp teknologer som har problem med studie- 
medel, 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 teknolo- 
gernas 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. 

att studievägledningen bör ha uppsökande verksamhet under teknologens 
utbildning. 

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

att LiTH:s studievägledning skall ha löpande kontakt med LinTek för att säkerställa 
att de förstår teknologernas situation. 

att studievägledare skall ha nödvändig utbildning och bakgrund. 

 

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. 
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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. 

Studievägledningen skall 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. 

Studievägledningen skall aktivt söka upp teknologer som har problem med studie- 
medel, 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 teknolo
gernas 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. 

 

 

 

att uppvisad bredd (med avseende på kön, ålder, social- och/eller etnisk bakgrund) 
bland utexaminerade teknologer bör vara densamma som hos antagna.

Formaterat: Indrag: Hängande:  0,43 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt



 

Antaget 2009-09-06 
Senast förändrat 2019-11-21 

50 (105) 

 

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. 
 

Vägen från antagning till avlagd examen är lång. Denna väg skall emellertid vara fri 
från strukturella hinder. 

  



 

Antaget 2009-09-06 
Senast förändrat 2019-11-21 

51 (105) 

 

 

För att teknologerna på ingenjörsutbildningarna skall ha större nytta av sin examen 
utanför Sverige så skall utbildningarna vara utformade på ett sådant sätt att civilin- 
genjörsstudenterna även får ut en masterexamen och att högskoleingenjörsstuden- 
terna får ut en kandidatexamen. 

att LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-, 
kandidat-, licentiat- och doktorandexamen. 

att civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna vid LiTH är utformade så 
att de även ger en master- respektive kandidatexamen. 
 

att civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna vid LiTH är utformade så 
att de även ger en master- respektive kandidatexamen. 
 

 

LiTH skall ge civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, yrkeshögskole-, master-, kandi- 
dat-, licentiat- och doktorandexamen. I de generella examina (master- och kandi- 
datexamen) skall minst hälften av poängen vara inom ett fördjupningsämne. 
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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 teknol- 
ogerna 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 effe- 
ktiv 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. 

 

 

LiTH och LinTek ansvarar för mottagningsverksamheten gentemot nya grundut- 
bildningsstudenter. 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. 

att LiTH stödjerskall stödja LinTek i arbetet för en väl fungerande mottagning. 
 

LiTH och LinTek ansvarar för mottagningsverksamheten gentemot nya grundut- 
bildningsstudenter. Det är viktigt att samarbetet fungerar väl och att båda arbetar 
för att teknologerna skall känna sig välkomna. Ambitionen skall vara att ha Sveriges 
bästa mottagning. LiTH och LinTek bör även ansvara för att inresande teknologer 
får en väl organiserad mottagning. 
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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 utanför- 
skap. Det bör finnas en central punkt på universitetet dit de kan vända sig och få 
hjälp eller bli hänvisade till lämplig person. 
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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. 

 att universitetet ansvarar för att skapa förutsättningar för inresande teknologers 
integration i det svenska samhället. 

att speciella kontaktpersoner för inresande teknologer skall finnas. 
 

 

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 utanför- 
skap. 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. 
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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 utbi- 
ldningar 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 uppmun- tras 
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. 

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 LiU vid marknadsföring av sina utbildningar fokuserar på LiTH:s utbildningar 
mer än övriga. 

att teknologer i stor utsträckning skall engageras i den uppsökande verksamheten. 

 

att LiTH tar huvudansvaret för rekrytering. 
 

 

 

SYV-konsulenter, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlingar har en viktig 
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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 utbi- 
ldningar 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, särskillt 
inte på studentkår eller sektioner. 
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För att teknologerna skall etablera sig på arbetsmarknaden är det viktigt att näring- slivet 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 mel- lan 
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 valmö- jligheter. LiTH skall 
erbjuda teknologerna de verktyg de behöver för att konkur- rera på arbetsmarknaden 
och söka jobb, exjobb och praktik. 

att LiTH bär ansvaret för att framtida arbetsgivare är medvetna om den verksamhet 
högskolan bedriver 

. 

 

att LiTH skall marknadsföra alla sina utbildningar gentemot framtida arbetsgivare. 
 

För att teknologerna skall etablera sig på arbetsmarknaden är det viktigt att näring- 
slivet 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. 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 
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Inledning 
LinTeks måldokument beskriver LinTeks vision samt de långsiktiga mål som LinTek skall sträva 

mot för att denna vision skall infrias.  

Syfte 
Detta dokument skall underlätta styrningen av LinTeks arbete och förenkla prioriteringen av 

arbetsuppgifter, dels vad LinTek skall göra, dels vad LinTek inte skall göra.  

Användning 
För att kombinera långsiktiga mål som sträcker sig över verksamhetsår med mer tidsbegränsade 

mål för LinTek att uppnå under ett verksamhetsår bör det från LinTeks mål, med strategierna i 

beaktning, löpande skapas milstolpar av kårfullmäktige. Dessa bör syfta till att sätta upp ett 

mätbart mål som LinTek skall uppnå på en utsatt tidsperiod, som bör vara ett antal 

verksamhetsår. 

Med bas i dessa av kårfullmäktige beslutade milstolpar, i kombination med målen i detta 

dokument, bör kårstyrelsen inför varje verksamhetsår skapa mål att uppnå med verksamhetsåret 

– milstenar. Dessa ska sedan kommuniceras till kårfullmäktige, och följas upp under året. 

Milstenarna kan med fördel arbetas fram samtidigt som verksamhetsplanen. 

Vid framtagande av kommande års verksamhetsplan ska utfallet och resultatet av innevarande 

års verksamhetsplan analyseras, och lärdommar dras inför det kommande året. Milstenar som 

inte uppnåtts ska utvärderas och förklaras för kårfullmäktige.  

Vid uppnående av en av kårfullmäktige framtagen milstople kan resultatet med fördel ligga till 

grund för framtagadet av kommande milstolpar. 

Struktur 
LinTeks mål- och visionsdokument är strukturerat i tre nivåer. Överst finns LinTeks vision som 

beskriver vad LinTek vill uppnå. Under visionen finns ett antal mål som beskriver vad som skall 

eftersträvas för att uppnå visionen. Varje mål har sedan en strategi, ofta i flera delar, som 

definierar hur, och med vad, LinTek skall arbeta för att hålla en tydlig utveckling mot målet. 

För att nå dessa mål, och i förlängningen visionen, är det vitalt att LinTek har en stark och 

effektiv organisation som målmedvetet kan driva igenom de förändringar som krävs. Därför har 

LinTek specificerat ett antal mål för den egna organisationen under punkten organisationsmål. 

När det i detta dokument refereras till teknologer åsyftas personer som studerar på grund-, 

avancerad eller forskarnivå vid tekniska fakulteten på Linköpings universitet. 

Linköpings universitet förkortas härmed LiU och Linköpings tekniska högskola, den tekniska 

fakulteten vid Linköpings universitet, förkortas LiTH.
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Vision och mål 
Nedan beskrivs LinTeks vision, de mål som skall eftersträvas samt de strategier som ska 

tillämpas för att hålla en tydlig utveckling mot målen. 

Vision 
LinTeks vision är att varje teknolog vid LiTH skall få en utbildning i världsklass samt ha en fantastisk 

studietid och lysande framtidsutsikter 

Mål 
Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet. 

Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på LiU.  

Varje teknolog skall vara väl förbered för arbetslivet. 

Varje teknolog skall ha en skälig levnadsstandard. 

Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet. 

Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. 

Alla teknologer skall behandlas på lika villkor.  

Strategier 
För varje mål har LinTek specificerat en strategi som definierar hur LinTek skall arbeta för att 

hålla en tydlig utveckling mot målet. 

Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet 

Att kontinuerligt förbättra utbildningen är en av LinTeks viktigaste uppgifter och att 

utbildningen håller hög kvalitet är en förutsättning för både teknologernas välbefinnande under 

studietiden och deras akademiska utveckling. 

Strategi 

LinTek skall vara involverade i, och ta aktiv del i utvecklingen av, alla processer som påverkar 

kvaliteten på utbildningen vid LiTH. 

LinTek skall arbeta för att teknologerna får det stöd de behöver för att tillgodogöra sig 

studierna. 

LinTek skall arbeta för att de av teknologerna nyttjade miljöerna på samtliga LiUs campus 

uppfyller teknologernas behov. 
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Varje teknolog skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på 

LiU 

LinTek, som företrädare av teknologerna, har en skyldighet mot teknologerna att föra deras 

talan på ett korrekt sätt och därmed säkerställa teknologernas möjlighet att påverka sin 

studiesituation. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ha en väl fungerade studeranderepresentation med kompetenta 

studeranderepresentanter och god kontinuitet. 

LinTek skall arbeta för en nära dialog med teknologerna.  

Varje teknolog skall, efter examen, vara väl förbered för arbetslivet 
Att teknologerna får möjlighet att, både genom utbildningen och på andra sätt, förbereda sig 

inför livet efter studierna är vitalt för deras framgång efter examen. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att stärka kopplingen mellan utbildningens innehåll och näringslivets och 

det övriga samhällets behov. 

LinTek skall arbeta för att ge teknologerna goda kontakter inför arbetslivet under sin studietid. 

LinTek skall arbeta för att teknologerna får god insikt i arbetslivets möjligheter och krav. 

LinTek skall arbeta för att förbättra förutsättningarna för teknologer att anskaffa sig erfarenhet 

inför sitt framtida arbetsliv under studietiden. 

Varje teknolog skall ha en skälig levnadsstandard 
Att teknologerna, som ofta lever med mycket begränsade medel, har en levnadsstandard som 

möjliggör både studier och ett socialt liv är en grundförutsättning för en god studietid. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att priserna på samtliga LiUs campus är anpassade för teknologernas 

ekonomi. 

LinTek skall arbeta för att det finns bostäder av lämplig karaktär för alla teknologer. 

Varje teknolog skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet 

Tiden som teknolog präglas, förutom av utbildningen, av mycket runtomkring studierna. Att 

studentlivet är så pass brett och levande att det attraherar teknologer med alla möjliga intressen 

bidrar till teknologernas personliga utveckling samt den upplevelse som studietiden är. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att det, för alla teknologer, finns ett varierat utbud av aktiviteter vid sidan 

om studierna. 

LinTek skall arbeta för att studentföreningar vid LiU skall ha så bra förutsättningar som möjligt 

att bedriva sin verksamhet. 
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LinTek skall arbeta för att, genom mottagningen, ge de nya teknologerna en god introduktion 

till livet som teknolog. 

Alla teknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra 

Genom en samhörighet bland teknologerna så breddas teknologernas kontaktnät och öppnar 

upp för ett starkt varumärke för hela tekniska högskolan. Förutom det bidrag som denna 

gemenskap ger till teknologernas sociala nätverk så stärker den även teknologernas 

konkurrenskraft efter examen. 

Strategi 

LinTek skall anordna sociala evenemang av sådan storlek att större delen av teknologerna har 

möjlighet att delta. 

LinTek skall arbeta för att främja en identitet som LiU-teknolog bland teknologerna. 

LinTek skall arbeta för att främja gemenskap över campusgränserna. 

LinTek skall arbeta för att ha ett nära samarbete med sektionerna på LiTH. 

LinTek skall främja utvecklingen av nya, och existerande, kontaktytor mellan teknologer på olika 

utbildningar. 

Alla teknologer skall behandlas på lika villkor 

Att bli korrekt behandlad och slippa diskriminering och mobbing är en förutsättning för en god 

studietid. LinTek, som en representant för alla teknologer bör kämpa för att ingen skall 

behandlas felaktigt oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, social bakgrund, funktionshinder, 

religion, ålder, campus, nationalitet eller utbildningsnivå. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ett lika villkors-perspektiv genomsyrar all verksamhet vid LiU som 

påverkar teknologerna. 
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Organisationsmål 
För att nå LinTeks mål, och i förlängningen visionen, så är det vitalt att LinTek har en stark och 

effektiv organisation som målmedvetet kan driva igenom de förändringar som krävs. Därför har 

LinTek specificerat ett antal mål för LinTek som organisation under punkten organisationsmål. 

Mål 
LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet. 

LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation. 

LinTek skall vara en attraktiv organisation för teknologer att engagera sig i. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum 

LinTek skall vara den självklara representanten för teknologerna. 

LinTek skall ha en stabil ekonomi. 

Strategier 
För varje mål har LinTek specificerat en strategi som definierar hur LinTek skall arbetaför att 

hålla en tydlig utveckling mot målet. 

LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet 
För att LinTek skall kunna bedriva sitt påverkansarbete med största möjliga genomslag krävs en 

stark röst och teknologernas stöd. Att LinTek är en oberoende organisation som står för sina 

åsikter och värderingar är en förutsättning för att LinTeks skall höras och tas på allvar.  

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ha gott stöd bland teknologerna och högt medlemsantal. 

LinTek skall arbeta för att vara den starkaste och mest professionella studentorganisationen vid 

LiU. 

LinTek skall arbeta för att kontinuerligt stärka sitt varumärke samt att den bild av LinTek som 

omvärlden har överensstämmer med den organisation som LinTek är och vill vara.  

LinTek skall arbeta för att ta en aktiv roll i samhällsdebatten i frågor som rör teknologerna.  

LinTek skall aktivt och strategiskt arbeta för att ingå nya, samt stärka sina nuvarande, 

samarbeten med andra organisationer. 

LinTek skall arbeta på ett transperent sätt så att medlemmarna ges möjlighet till god insyn i 

verksamheten. 

 LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation 
För att en organisation av LinTeks storlek ska fungera och kunna arbeta för teknologernas bästa 

krävs en intern struktur som möjliggör både långsiktigt arbete och flexibilitet. 
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Strategi 

LinTek skall ha en kritisk syn på den egna verksamheten och hur den bedrivs. 

LinTeks organisation skall kontinuerligt utvecklas. 

LinTeks arbete skall präglas av god kontinuitet och dokumentation. 

LinTek skall vara en attraktiv organisation för teknologer att engagera sig i 
Hela LinTeks verksamhet grundas på att teknologer vill engagera sig i organisationen. LinTek 

måste arbeta aktivt för att säkerställa att LinTek även i framtiden attraherar teknologer villiga att 

driva organisationen framåt. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att det skall vara roligt och givande att engagera sig i LinTek, oavsett nivå 

av engagemang och tidigare erfarenheter. 

LinTek skall främja en gemenskap bland LinTek-aktiva. 

LinTek skall arbeta med att kommunicera sin verksamhet, samt fördelarna med engagemang, till 

teknologerna. 

LinTek ska arbeta för en hållbar arbetssituation för sina engagerade och arvoderade. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum 

All LinTeks verksamhet bygger på att förbättra studietiden för teknologerna. Därför måste 

teknologerna och dess välmående alltid vara i centrum för verksamheten. 

Strategi  

LinTek skall utgå från teknologernas önskan och vilja i all sin verksamhet. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum vid allt arbete. 

LinTeks samtliga åsikter, mål och visioner skall grunda sig i teknologerna. 

 

LinTek skall vara den självkara representanten för teknologerna 
För att fylla sitt syfte som studentkår och teknologernas röst krävs att LinTeks åsikter, kultur 

och beteende väl reflekterar teknologernas; på ett sådant sätt att de ej kan tvivla på LinTek som 

sin representant. 

Strategi  

LinTek skall ha hög tolerans för teknologers skilda åsikter samt verka för en god samverkan 

mellan dessa. 

LinTek skall erbjuda många kontaktpunkter mellan teknolog och kår. 

LinTek och dess arbete skall kontinuerligt synas för gemene teknolog genom dennes studietid. 

LinTeks engagerade och arvoderade skall agera öppet och välkomnande mot teknologerna. 
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LinTek skall ha en stabil ekonomi 
I princip all LinTeks verksamhet kostar pengar på något sätt och för att garantera 

organisationens framtid måste LinTek vara förberedd ekonomiskt om omvärlden skulle 

förändras. 

Strategi  

LinTek skall bygga en organisation som på bästa sätt använder de ekonomiska bidrag som finns 

en kår att tillgå men utan att vara beroende utav dessa. 

LinTek skall med sin verksamhet ansamla visst kapital för att vid behov kunna göra större 

satsningar som gagnar studentlivet.  
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Inledning 
LinTeks måldokument beskriver LinTeks vision samt de långsiktiga mål som LinTek skall sträva 

mot för att denna vision skall infrias.  

Syfte 
Detta dokument skall underlätta styrningen av LinTeks arbete och förenkla prioriteringen av 

arbetsuppgifter, dels vad LinTek skall göra, dels vad LinTek inte skall göra.  

Användning 
För att kombinera långsiktiga mål som sträcker sig över verksamhetsår med mer tidsbegränsade 

mål för LinTek att uppnå under ett verksamhetsår bör det från LinTeks mål, med strategierna i 

beaktning, löpande skapas milstolpar av kårfullmäktige. Dessa bör syfta till att sätta upp ett 

mätbart mål som LinTek skall uppnå på en utsatt tidsperiod, som bör vara ett antal 

verksamhetsår. 

Med bas i dessa av kårfullmäktige beslutade milstolpar, i kombination med målen i detta 

dokument, bör kårstyrelsen inför varje verksamhetsår skapa mål att uppnå med verksamhetsåret 

– milstenar. Dessa ska sedan kommuniceras till kårfullmäktige, och följas upp under året. 

Milstenarna kan med fördel arbetas fram samtidigt som verksamhetsplanen.Årligen bör det 

göras en översyn av de milstolpar som är uppsatta i dokumentet och vid behov revidera dessa. 

Denna översyn bör ske i samband med styrelsens halvtidsavstämning och skall även inkludera 

uppföljning av dokumentets milstolpar vilket skall rapporteras till fullmäktige. Var tredje år skall 

fullmäktige genomföra en genomgående granskning och eventuell uppdatering av dokumentet. 

Vid framtagande av kommande års verksamhetsplan ska utfallet och resultatet av innevarande 

års verksamhetsplan analyseras, och lärdommar dras inför det kommande året. Milstenar som 

inte uppnåtts ska utvärderas och förklaras för kårfullmäktige.  

Vid uppnående av en av kårfullmäktige framtagen milstople kan resultatet med fördel ligga till 

grund för framtagadet av kommande milstolpar. 

Med måldokumentet som grund tas den årliga verksamhetsplanen fram. Verksamhetsplanen 

lyfter ut några av de långsiktiga målen i detta dokument och ettåriga projekt skapas utifrån dessa. 

Kårstyrelsen har därefter som uppgift att under sommaren konkretisera hur dessa projekt skall 

genomföras under året. Innan nästa års verksamhetsplan tas fram skall en utvärdering ske av hur 

väl projekten föll ut. Med detta i beaktande tas nästa verksamhetsplan fram med fokus på nya 

mål från måldokumentet samt de delar av tidigare verksamhetsplan där ytterligare insatser 

behövs. 

Mellan varje ordinarie, större, revidering bör samtliga mål, och organisationsmål,  i detta 

dokument behandlas i någon av LinTeks verksamhetsplaner. 

Struktur 
LinTeks mål- och visionsdokument är strukturerat i tre nivåer. Överst finns LinTeks vision som 

beskriver vad LinTek vill uppnå. Under visionen finns ett antal mål som beskriver vad som skall 

eftersträvas för att uppnå visionen. Varje mål har sedan en strategi, ofta i flera delar, som 
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Information kring mål- och 
visionsdokumentets revision 18/19 
 

FÖRSLAG KRING ÄNDRINGAR AV LINTEKS VISION OCH MÅL 

De största ändringarna som föreslås i mål och visionsdokumentet är följande: 

• Formuleringen “alla teknologer” har bytts till “varje teknolog” där det är applicerbart. 

o Detta syftar till att tydliggöra individen. 

• Organisationsmålet “LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum” har lagts till. 

o Detta syftar till att fastslå att all verksamhet utgår från teknologerna. 

• Organisationsmålet “LinTek skall vara den självklara representanten för teknologerna” 

har lagts till.´ 

o Detta syftar till att påminna om vikten av god förankring, samt att förtydliga 

LinTeks arbete för att vara den naturliga och självklara talespersonen för 

teknologerna. 

FÖRSLAG KRING ARBETE MED LINTEKS VISION OCH MÅL 

Under VP-punkten att revidera Mål- och visionsdokumentet diskuterades strukturen av 

dokumentet och dess innehåll, men även dess användning. I dagsläget finns det milstolpar under 

varje mål som ska mätas årligen, och som skall lyftas ut och läggas i verksamhetsplanen. Detta 

görs inte. Det finns även tydliga tendenser i att engagerade i LinTek varken känner till målen, 

eller ens visionen.  

För att hantera detta föreslås följande: 

ÄNDRINGAR I DOKUMENTET 

 

MILSTOLPARNA TAS UT UR DOKUMENTET 

För att dokumentet ska bäst lämpa sig som vägledande och långsiktigt föreslås att milstolparna 

lyfts ut ur dokumentet. Milstolparna bör bestämmas av kåfrullmäktige, och samtliga vara 

mätbara och tidsbegränsade för att effektivt kunna arbetas mot. De kan förslagsvis placeras i ett 

separat dokument för just milstolpar, alternativt löpande redovisas i verksamhetsplan eller i ett 

mer långsiktigt, flerårigt “plandokument”. 

 

MILSTOLPAR BRYTS NED TILL MILSTENAR PÅ ÅRSBASIS 

För att mer aktivt kunna arbeta med målen och milstolparna föreslås att kårstyrelsen bryter ned 

mål och milstolpar till konkreta och mätbara milstenar som ämnas uppnås inom 

verksamhetsåret. Dessa presenteras sedan för kårfullmäktige och övriga medlemmar, för att visa 

vad LinTek arbetar med. Detta tydliggör LinTeks fokus under året internt, låter verksamheten 

jobba mer aktivt med närmare mål samt inte minst möjliggör effektiv kommunikation utåt kring 

vad LinTek ämnar uppnå med året. 
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ÄNDRINGAR KRING DOKUMENTET 

För att öka verksamhetens koppling till, samt användning av, mål och visionsdokumentet, 

behöver arbetet kring det ändras och förtydligas. I dagsläget upplevs användandet av 

dokumentet för lågt, vilket gör det irrelevant. Därför föreslås följande: 

 

SYNEN PÅ MÅLEN 
Målen beskriver den tillvaro som LinTek anser som optimal för teknologerna och kåren. Därför 

skall varje avvikelse från dem ses som ett misslyckande och något som behöver åtgärdas. 

 

KÅRLEDNINGENS ARBETE MED MÅLEN 
För att mänskliggöra målen mer, låta kårledningen känna ägandeskap över 

verksamhetsutvecklingen samt underlätta kommunikationen utåt föreslås att varje heltidare, 

alternativt varje kontor, efter några månader på posten (i oktober respektive april, förslagsvis) 

presenterar vilket mål eller vilken milstolpe den posten eller det kontoret kommer att fokusera 

på under verksamhetsåret, och hur. Detta möjliggör tydligare och effektivare arbete, vilket kan 

slagkraftigt kommuniceras ut till teknologerna. 

 

KOMMUNIKATION 
För att tydliggöra för teknologerna vad kåren arbetar med föreslås att LinTek tydligt 

marknadsför sin vision samt sina mål för de nyantagna studenterna. Ett konkret förslag, mest 

för att ge liknelse till önskad effekt, är att göra som FOI där varje nyanställd får en flyer med 

FOIs mål - på samma sätt kan varje teknolog få fysiskt ta del av vad LinTek försöker att uppnå. 

Utöver detta föreslås även löpande återkoppling till målen, milstolparna och milstenarna under 

året, för att visa för teknologer och medlemmar att kåren arbetar aktivt och målmedvetet. 

 

KOMMENTARER I STORT 

Den största insikten i arbetet med mål och visionsdokumentet är hur lite det används. Den stora 

förändringen som behövs, innan målen kan uppdateras, är att de måste börja användas. God 

förankring krävs hos alla som är engagerade inom kåren, och på sikt hos alla teknologer. Uppnås 

detta kommer dokumentet, i likhet med åsiktsprogrammet, att naturligt utvecklas genom att det 

används och förbättringar hittas av sig själv. 

 

Det är av yttersta vikt för LinTek att visionen är gemensam och något som samtliga inom kåren 

kan förstå och enas kring. Alla måste veta vad de jobbar för, och känna sin uppgifts delaktighet i 

det. 
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TANKAR FÖR FRAMTIDEN 

I dagsläget är visionen något lång; går den att korta ned för att få mer slagkraftig? 

För att få ett ännu tydligare dokument kan även strategierna lyftas ut, så att Mål och 

visionsdokumentet just innehåller enkom visionen och målen. 
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Motion angående LinTeks
studentpåverkan
En studentkårs kärnarbete är studentpåverkan i utbildningen och vad därmed äger sammanhang, detta enligt
1 kap. 9 § i högskolelagen (SFS 1992:1434)

“En studentkår ska ha som huvudsakligt sy e att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen
och örutsättningarna ör studier vid högskolan.”

Denna motion är skriven i avseende att utveckla och fokusera LinTeks studentpåverkan. Förhoppningsvis
kan ett genom rande av motionen leda till att LinTeks påverkan blir starkare samt att fler teknologer blir
medvetna om vad LinTek gör och driver.

För att fokusera arbetet med studentpåverkan reslås att LinTeks kårstyrelse i början av varje termin pre-
senterar r kårfullmäktige ett val itt antal ågor/studentpåverkanspunkter (OBS: inte verksamhetsplans-
punkter), som de väǉer att driva extra mycket under terminen. Kårfullmäktige blir då upplysta kring LinTeks
nuvarande fokus r studentpåverkan och kan ge eventuell input. I samband med denna presentation till kår-
fullmäktige bör kårstyrelsen även publicera dessa ågor/punkter på LinTeks hemsida och sociala medier, så
att LinTeks medlemmar och teknologer därigenom blir medvetna om vad LinTek driver. Förslagsvis bjuder
man då in läsarna till att kommentera och berätta vad de tycker kring ågorna. Då inkluderas teknologerna
mer in i arbetet. Det skulle visa upp en del av LinTek som annars är så gott som osynlig r gemene teknolog.

Tidigare när LinTek tagit ställning och publicerat sina åsikter och vad man driver, har teknologerna reage-
rat mycket positivt på detta. Exempelvis senast när LinTek tog ställning r att bevara food-trucksen vid
campus Valla. Offentliga ställningstaganden och transparens i påverkansarbetet bör vara en självklar del i
LinTeks verksamhet.

I slutet av varje termin har studentkårerna ett speciellt möte med LiU som kallas studentledningsråd (SLR).
På SLR deltar hela universitetsledningen (rektor, dekaner m.fl.) och det är kårerna som sätter agendan. Det-
ta möte är en enorm påverkansmöjlighet r kårerna. Ett utmärkt tillfälle r LinTek att rsöka ta med
några av de utvalda punkterna man fokuserar på.

På rsta kårfullmäktigemötet nästa termin sker sedan en upp ǉning av kårstyrelsen. Då ska kårstyrelsen
rapportera hur det gått under regående termin. Däre er kan kårstyrelsen väǉa att behålla samma punkter
eller väǉa nya. Sedan fortsätter processen på samma sätt nästa läsår.

För att göra ovanstående arbetsätt lite mer konkret är ges ǉande rslag på hur motionen kan verkställas
i LinTeks verksamhet:
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⒈ Kårstyrelsen/presidiet ågar kårledningen om potentiella studentpåverkans ågor r LinTek att dri-
va. Kårledningen ågar lämpligen i sin tur sina utskott, råd och grupper. Förslagsvis kan även FuM
och gemene medlem/teknolog till ågas r input.

⒉ Kårstyrelsen/kårledningen har ett möte och diskuterar de inkomna rslagen på studentpåverkans-
ågor, eller om någon av regående termins ågor ska fortsättas. Bestämmer ett visst antal student-

påverkans ågor att prioritera och presentera till FuM.

⒊ Kårfullmäktigemöte 1/5 - kårstyrelsen/kårledningen presenterar sina utvalda studentpåverkans ågor.
Återkopplar även resultatet av regående termins studentpåverkans ågor.

⒋ LinTek arbetar med att driva de utvalda studentpåverkans ågorna mot ämnad part (t.ex. LiU, men
kan även vara kommun, region etc).

⒌ SLR, LinTek verkar r att ly a någon/några av ågorna på SLR i slutet av terminen.

⒍ Börja om på punkt ⒈

Med anledning av ovanstående yrkar jag

att kårstyrelsen rsta mötet varje termin presenterar r kårfullmäktige vilka ågor LinTek foku-
serar på att driva samt ger en upp ǉning av resultatet ån regående termin.

att kårstyrelsen i samband med varje presentation i att-satsen ovan publicerar vilka ågor LinTek
ska driva på LinTeks hemsida och sociala medier samt delger resultatet ån regående termin.

att i arbetsplanen r kårfullmäktige 2019/2020 lägga till punkten “LinTeks studentpåverkansfokus”
under möte 1 19-09-15 och möte 5 20-01-2⒏

att kårstyrelsen i sitt testamente dokumenterar ovanstående arbetsätt, samt ålägger releventa parter
i kårledningen att göra detsamma.

Jakob Steneteg
FuM-ledamot 19/20
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Till att börja med vill kårstyrelsen tacka för en välskriven och detaljerad motion. Vi anser att 
motionens syfte är av stor vikt och delar motionärens åsikt i att kårstyrelsen bör öka 
transparensen mot gemene student och kårfullmäktige i dessa frågor.  

Med det sagt kan inte kårstyrelsen ställa sig bakom det motionären yrkar på. Detta på grund av att 
motionen syftar till arbete i Studentledningsråd, ett forum som är ytterst viktigt, men inte rätt 
forum för arbetets tidsaspekt och ämnen. Kårstyrelsen ser gärna att diskussionen fortsätter, men 
att förslag arbetas fram tillsammans med motionären och sakkunniga i styrelsen för att nå ett 
arbetssätt som riktar sig till rätt forum och anpassas till forumets kontinuerliga arbete.  

Med anledning av ovanstående yrkar kårstyrelsen 

att avslå motionen i sin helhet. 

att  ålägga Kårstyrelsen 19/20 att skriva en proposition till FuM #5 med förslag kring 
struktur om att öka transparensen i arbetet kring studentpåverkan.  

 

 

KÅRSTYRELSEN 19/20 



 

Ärende - Campusstugan & Akademiska hus 
 

Akademiska hus stod för en tid sedan på blå havet och visade upp sig. Undertecknad tog då 
tillfället i akt att fråga en av de anställda från Akademiska hus hur läget ser ut angående 
Campusstugan (Mjärdevi Västergård). Denna anställde förklarade då att processen kring 
Campusstugan står helt stilla. Detta på grund av att personen vars arbetsuppgift det är att ta 
beslut om Campusstugan i denna stund ej finns. Personen slutade för några år sedan och 
Akademiska hus har ej tillsatt någon ny på tjänsten. Campusstugans framtid står därför 
bokstavligen helt stilla.  
 
Vi diskuterade detta på diskussionslunchen angående studentpåverkan den 17/10 och kom 
fram till att vi skulle vilja diskutera detta i hela kårfullmäktige och eventuellt ålägga kårstyrelsen 
att föra en dialog med Akademiska hus angående Campusstugan, med informationen ovan som 
grund. I syfte att någonting ska hända med Campusstugan. Att Akademiska hus antingen 
anställer en person att jobba med det här eller flyttar över ansvaret till någon annan befintlig 
person. Så att det händer något, t.ex. att Campusstugan antingen rivs eller renoveras. Ett tydligt 
besked från Akademiska hus angående vad som ska hända Campusstugan önskas! Detta 
eftersom en lokal likt Campusstugan efterfrågas av teknologerna.  
 
 
/ Jakob Steneteg  
med Nils Hedner, Christina Hedner, Aleksi Evansson och Max Klasson 



 

2019-11-242019-10-16 
3 (10) 

 

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Plusgiro 79 95 13-7 Bankgiro 515-1493 

E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 

definierar hur, och med vad, LinTek skall arbeta för att hålla en tydlig utveckling mot målet.för 

att närma sig målet. Förutom strategin finns även, där sådana går att identifiera, ett antal 

milstolpar som mäter framsteg. 

För att nå dessa mål, och i förlängningen visionen, är det vitalt att LinTek har en stark och 

effektiv organisation som målmedvetet kan driva igenom de förändringar som krävs. Därför har 

LinTek specificerat ett antal mål för den egna organisationen under punkten organisationsmål. 

När det i detta dokument refereras till studenter teknologer åsyftas personer som studerar på 

grund-, eller avancerad eller forskar nivå vid tekniska fakulteten på Linköpings universitet. 

Linköpings universitet förkortas härmed LiU och Linköpings tekniska högskola, den tekniska 

fakulteten vid Linköpings universitet, förkortas LiTH. 

Linköpings universitets undersökning Nöjd Student Index är en enkät som skickas ut till alla 

studenter teknologer och refereras i fortsättningen till som NSI.
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Vision och mål 
Nedan beskrivs LinTeks vision, de mål som skall eftersträvas samt de milstolpar som skall nås 

och strategier som ska tillämpas för att hålla en tydlig utveckling mot målen.för att närma sig 

dessa mål. 

Vision 
LinTeks vision är att alla varje studenter teknologer vid LiTH skall få en utbildning i världsklass samt ha 

en fantastisk studietid och lysande framtidsutsikter 

Mål 
Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet. 

Alla Varje studentteknologer skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin situation på 

LiU.  

Alla Varje studentteknologer skall vara väl förberedda för arbetslivet. 

Alla Varje studentteknolog er skall ha en skälig levnadsstandard. 

Alla Varje studentteknologer skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av studentlivet. 

Alla studentteknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra. 

Alla studentteknologer skall behandlas på lika villkor.  

Milstolpar och Sstrategier 
För varje mål har LinTek specificerat en strategi som definierar hur LinTek skall arbeta, samt ett 

antal milstolpar − där sådana går att identifiera − som skall uppnås för att hålla en tydlig 

utveckling mot målet., för att närma sig målet. 

Alla aspekter av utbildningen vid LiTH skall hålla erkänt hög kvalitet 
Att kontinuerligt förbättra utbildningen är en av LinTeks viktigaste uppgifter och att 

utbildningen håller hög kvalitet är en förutsättning för både studentteknologernas välbefinnande 

under studietiden och deras akademiska utveckling. 

Strategi 

LinTek skall vara involverade i, och ta aktiv del i utvecklingen av, alla processer som påverkar 

kvaliteten på utbildningen vid LiTH. 

LinTek skall arbeta för att studentteknologerna får det stöd de behöver för att tillgodogöra sig 

studierna. 

Formatted: Swedish (Sweden)
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LinTek skall arbeta för att de av studentteknologerna nyttjade miljöerna på samtliga LiUs 

campus uppfyller studentteknologernas behov. 

Milstolpar 

På frågan ”Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med den utbildning du hittills 

genomgått på LiU” i NSI skall medelvärdet på LiTH ligga över 4.3. (4.0 enligt NSI2012) 

Alla Varje studentteknologer skall ha, samt känna att den har, inflytande över sin 

situation på LiU 

LinTek, som företrädare av studentteknologerna, har en skyldighet mot studentteknologerna att 

föra deras talan på ett korrekt sätt och därmed säkerställa studentteknologernas möjlighet att 

påverka sin studiesituation. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ha en väl fungerade studeranderepresentation med kompetenta 

studeranderepresentanter och god kontinuitet. 

LinTek skall arbeta för en nära dialog med studentteknologerna.  

Milstolpar 

På frågan om hur nöjda eller missnöjda studentteknologerna är med möjligheterna att påverka 

sin utbildning i NSI skall medelvärdet på LiTH ligga över 4.0. (3.6 enligt NSI2012) 

LinTek skall vid den sista augusti ha 90 % av sina studeranderepresentantplatser fyllda. (84% 

2013, 76 % 2012) 

Alla Varje studentteknologer skall, efter examen, vara väl förberedda för 

arbetslivet 

Att studentteknologerna får möjlighet att, både genom utbildningen och på andra sätt, förbereda 

sig inför livet efter studierna är vitalt för deras framgång efter examen. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att stärka kopplingen mellan utbildningens innehåll och näringslivets och 

det övriga samhällets behov. 

LinTek skall arbeta för att ge studentteknologerna goda kontakter inför arbetslivet under sin 

studietid. 

LinTek skall arbeta för att studentteknologerna får god insikt i arbetslivets möjligheter och krav. 

LinTek skall arbeta för att förbättra förutsättningarna för studentteknologer att anskaffa sig 

erfarenhet inför sitt framtida arbetsliv under studietiden. 

Alla Varje studentteknologer skall ha en skälig levnadsstandard 

Att studentteknologerna, som ofta lever med mycket begränsade medel, har en levnadsstandard 

som möjliggör både studier och ett socialt liv är en grundförutsättning för en god studietid. 
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Strategi 

LinTek skall arbeta för att priserna på samtliga LiUs campus är anpassade för 

studentteknologernas ekonomi. 

LinTek skall arbeta för att det finns bostäder av lämplig karaktär för alla studentteknologer. 

Milstolpar 

Antalet av KOMBo sålda nätter i nödbosäder skall var lägre än 700. (913st 2013, 902st 2012) 

Alla Varje studentteknologer skall vilja, och ha möjlighet att, vara en del av 

studentlivet 
Tiden som studentteknolog präglas, förutom av utbildningen, av mycket runtomkring studierna. 

Att studentstudentlivet är så pass brett och levande att det attraherar studentteknologer med alla 

möjliga intressen bidrar till studentteknologernas personliga utveckling samt den upplevelse som 

studietiden är. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att det, för alla studentteknologer, finns ett varierat utbud av aktiviteter 

vid sidan om studierna. 

LinTek skall arbeta för att studentföreningar vid LiU skall ha så bra förutsättningar som möjligt 

att bedriva sin verksamhet. 

LinTek skall arbeta för att, genom mottagningen, ge de nya studentteknologerna en god 

introduktion till livet som studentteknolog. 

Milstolpar 

50 % av studentteknologerna skall, enligt NSI, vara engagerade i någon sorts 

studentstudentförening. (46 % enligt NSI2012) 

Alla studentteknologer skall känna stolthet och samhörighet med varandra 
Genom en samhörighet bland studentteknologerna så breddas studentteknologernas kontaktnät 

och öppnar upp för ett starkt varumärke för hela tekniska högskolan. Förutom det bidrag som 

denna gemenskap ger till studentteknologernas sociala nätverk så stärker den även 

studentteknologernas konkurrenskraft efter examen. 

Strategi 

LinTek skall anordna sociala evenemang av sådan storlek att större delen av 

studentteknologerna har möjlighet att delta. 

LinTek skall arbeta för att främja en identitet som LiU-teknolog bland studentteknologerna. 

LinTek skall arbeta för att främja gemenskap över campusgränserna. 

LinTek skall arbeta för att ha ett nära samarbete med sektionerna på LiTH. 

LinTek skall främja utvecklingen av nya, och existerande, kontaktytor mellan studentteknologer 

på olika utbildningar. 



 

2019-11-242019-10-16 
7 (10) 

 

 
 

Postadress LinTek, Tekniska högskolan, 581 83 Linköping Besöksadress Tekniska högskolan, Kårallen, plan 3 
Telefon 070-269 45 85 Org.nr 822001-0683 Plusgiro 79 95 13-7 Bankgiro 515-1493 

E-post lintek@lintek.liu.se Hemsida www.lintek.liu.se 

Milstolpar 

Samtliga sektioner skall, under mottagningen, arrangera minst ett evenemang med syftet att 

främja sociala interaktioner över sektionsgränserna. (6 av 11 år 2013Ingen statistik från 2012) 

Alla studentteknologer skall behandlas på lika villkor 
Att bli korrekt behandlad och slippa diskriminering och mobbing är en förutsättning för en god 

studietid. LinTek, som en representant för alla studentteknologer bör kämpa för att ingen skall 

behandlas felaktigt oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, social bakgrund, funktionshinder, 

religion, ålder, campus, nationalitet eller utbildningsnivå. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ett lika villkors-perspektiv genomsyrar all verksamhet vid LiU som 

påverkar studentteknologerna. 

Milstolpar 

Mindre än 5 % av de kvinnliga studentteknologerna skall, enligt NSI, känt sig diskriminerade på 

grund av sitt kön. (12 % enligt NSI2012) 
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Organisationsmål 
För att nå LinTeks mål, och i förlängningen visionen, så är det vitalt att LinTek har en stark och 

effektiv organisation som målmedvetet kan driva igenom de förändringar som krävs. Därför har 

LinTek specificerat ett antal mål för LinTek som organisation under punkten organisationsmål. 

Mål 
LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet. 

LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation. 

LinTek skall vara en attraktiv organisation för studentteknologer att engagera sig i. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum 

LinTek skall vara den självklara representanten för teknologerna. 

LinTek skall ha en stabil ekonomi. 
 

Milstolpar och strategierStrategier 
För varje mål har LinTek specificerat en strategi som definierar hur LinTek skall arbeta, samt ett 

antal milstolpar − där sådana går att identifiera − som skall uppnås, för att närma sig målet.hålla 

en tydlig utveckling mot målet. 

LinTek skall vara en slagkraftig organisation med stark integritet 

För att LinTek skall kunna bedriva sitt påverkansarbete med största möjliga genomslag krävs en 

stark röst och studentteknologernas stöd. Att LinTek är en oberoende organisation som står för 

sina åsikter och värderingar är en förutsättning för att LinTeks skall höras och tas på allvar. Det 

är även viktigt att medlemmarna vet hur LinTek fungerar samt vad LinTek gör. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att ha gott stöd bland studentteknologerna och högt medlemsantal. 

LinTek skall arbeta för att vara den starkaste och mest professionella studentorganisationen vid 

LiU. 

LinTek skall arbeta för att kontinuerligt stärka sitt varumärke samt att den bild av LinTek som 

omvärlden har överensstämmer med den organisation som LinTek är och vill vara.  

LinTek skall arbeta för att ta en aktiv roll i samhällsdebatten i frågor som rör 

studentteknologerna. Verksamheten  

LinTek skall aktivt och strategiskt arbeta för att ingå nya, samt stärka sina nuvarande, 

samarbeten med andra organisationer. 

LinTek skall arbeta på ett transperent sätt så att medlemmarna ges möjlighet till god insyn i 

verksamheten. 
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Milstolpar 

Antalet medlemmar i LinTek skall innan årsskiftet uppnå 6065 % av antalet programstudenter. 

(60% uppnåddes 2013, 51 % uppnåddes 2012)  

Fler än 50% av LinTeks medlemmar röstar i valet till kårfullmäktige. (44% år 2014, 39% år 2013, 

35% år2012) 

LinTek skall ha en effektiv och tydlig intern organisation 
För att en organisation av LinTeks storlek ska fungera och kunna arbeta för 

studentteknologernas bästa krävs en intern struktur som möjliggör både långsiktigt arbete och 

flexibilitet. 

Strategi 

LinTek skall ha en kritisk syn på den egna verksamheten och hur den bedrivs. 

LinTeks organisation skall kontinuerligt utvecklas. 

LinTeks arbete skall präglas av god kontinuitet och dokumentation. 

LinTek skall vara en attraktiv organisation för studentteknologer att engagera sig i 

Hela LinTeks verksamhet grundas på att studentteknologer vill engagera sig i organisationen. 

LinTek måste arbeta aktivt för att säkerställa att LinTek även i framtiden attraherar 

studentteknologer villiga att driva organisationen framåt. 

Strategi 

LinTek skall arbeta för att det skall vara roligt och givande att engagera sig i LinTek, oavsett nivå 

av engagemang och tidigare erfarenheter.. 

LinTek skall främja en gemenskap bland LinTek-aktiva. 

LinTek skall arbeta med att kommunicera sin verksamhet, samt fördelarna med engagemang, till 

studentteknologerna. 

LinTek ska arbeta för en hållbar arbetssituation för sina engagerade och arvoderade. 

Milstolpar 

Samtliga kommittéer och utskott skall ha dubbelt så många kandidater som antalet platser. (0,3 

var det lägsta 2013, 1,25 var det lägsta 2012) 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum 

All LinTeks verksamhet bygger på att förbättra studietiden för teknologerna. Därför måste 

teknologerna och dess välmående alltid vara i centrum för verksamheten. 

Strategi  

LinTek skall utgå från teknologernas önskan och vilja i all sin verksamhet. 

LinTek skall alltid sätta teknologerna i centrum vid allt arbete. 
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LinTeks samtliga åsikter, mål och visioner skall grunda sig i teknologerna. 

 

LinTek skall vara den självkara representanten för teknologerna 

För att fylla sitt syfte som studentkår och teknologernas röst krävs att LinTeks åsikter, kultur 

och beteende väl reflekterar teknologernas; på ett sådant sätt att de ej kan tvivla på LinTek som 

sin representant. 

Strategi  

LinTek skall ha hög tolerans för teknologers skilda åsikter samt verka för en god samverkan 

mellan dessa. 

LinTek skall erbjuda många kontaktpunkter mellan teknolog och kår. 

LinTek och dess arbete skall kontinuerligt synas för gemene teknolog genom dennes studietid. 

LinTeks engagerade och arvoderade skall agera öppet och välkomnande mot teknologerna. 

 

LinTek skall ha en stabil ekonomi 
I princip all LinTeks verksamhet kostar pengar på något sätt och för att garantera 

organisationens framtid måste LinTek vara förberedd ekonomiskt om omvärlden skulle 

förändras. 

Strategi  

LinTek skall bygga en organisation som på bästa sätt använder de ekonomiska bidrag som finns 

en kår att tillgå men utan att vara beroende utav dessa. 

LinTek skall med sin verksamhet ansamla visst kapital för att vid behov kunna göra större 

satsningar som gagnar studentlivet.  
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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 konkur- rera på arbetsmarknaden 
och söka jobb, exjobb och praktik. 
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LiTH har ansvaret för att sprida till övriga samhället vilken utbildning och for- 
skning högskolan bedriver. LiTH bör aktivt arbeta för att forskningsresultat och 
artiklar publiceras i såväl nationell och internationell fackpress som nationell dags- 
press. 

att LiTH skall ta sitt ansvar för att sprida naturvetenskapligt och tekniskt kunnande 
i samhället. 
 

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 utbi- 
lda 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 
for- skning högskolan bedriver. LiTH bör aktivt arbeta för att forskningsresultat 
och artiklar publiceras i såväl nationell och internationell fackpress som nationell 
dags- press. 
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att företagsrepresentanten skall primärt föreläsa som kunskapskälla. 

att företagsrepresentation skall ske genom sektioner, föreningar och kårer, inte i 
samband med undervisning. 

att LiTH har ansvaret för att det finns tydlig näringslivsanknytning i 

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. 
 

 

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.

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.

Samverkan kan vara svårt att särskilja från direkt företagsrepresentation, vilket 
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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. 

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. 
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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. 

att de gästforskare som kommer till LiTH skall kunna delta i grundutbildningen. 

att det skall finnas möjligheter att göra en del av sin utbildning, oavsett nivå, 
utomlands. 

att LiTH skall ge LinTek möjlighet att informera inresande studenter om kårens 
roll och dess verksamhet. 
 

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. 

 

 

 

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 
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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 infor- 
mation om det svenska utbildningssystemet utomlands. 
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att LiTH gör en noggrann kvalitetskontroll av utbildningarna vid de lärosäten de 
tecknar avtal med. 

att LiTH marknadsför sig aktivt gentemot studerande vid lärosäten utomlands. 

att LiTH endastk skall avtala utbyte med utländska universitet om garanti finns för 
att en teknolog kan genomföra likvärdiga studier där utan att detta påverkar 
möjligheten att utexamineras på planerad tid. 
 

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 det andra universitetet. 

 

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 infor- 
mation om det svenska utbildningssystemet utomlands. 

 

 

Grundläggande för utbytesprogrammen är att det är universitetet som har ans- varet. 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.

att universitetet bär huvudansvaret för allt som rör utbytesprogrammen. 

att universitetet och LiTH har väl fungerande organisationer för 
utbytesverksamheten. 
 

Grundläggande för utbytesprogrammen är att det är universitetet som har ans- varet. 
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 

Formaterat: Indrag: Hängande:  0,43 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Höger:  0,36 cm,

Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Normal, Indrag: Vänster:  0,25 cm,

Hängande:  0,43 cm, Höger:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

formaterade: Teckensnitt:DIN, 13 pt, Fet

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,74 cm, Första raden:  0

cm, Höger:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt, Efter:  6 pt,

Radavstånd:  enkelt



 

Antaget 2009-09-06 
Senast förändrat 2019-11-21 

67 (105) 

 

universitetet. 

 

 

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 hög- 
skoleförordningen skall de studerande ha representanter i alla grupper som hand- 
har internationella ärenden. 

De studerande skall ha rätt att överklaga beslut som är tagna utan saklig grund. 

att ansökan och antagning till utbytesprogram skall ske enhetligt och rättvist, enligt 
på förhand väl definierade regler. 

att internationella program skall endast finnas om motsvarande utbildnignar ges vid 
mottagande universiet. 

att osakligt grundade beslut skall kunna överklagas på minst tre nivåer. 
 

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 hög
skoleförordningen skall de studerande ha representanter i alla grupper som hand- 
har internationella ärenden. 

 

De studerande skall ha rätt att överklaga beslut som är tagna utan saklig grund. 
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 LiTH skall fullt ut acceptera mottagarlandets examinationsformer och till- godoräkna de studerandes studier utomlands som om de hade läst kvar vid LiTH. 

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 teknolo- ger 
kan ta reda på vilka förutsättningar som finns. Teknologerna bör få ett prelim- inärt 
besked om tillgodoräkning redan innan avfärd. En teknolog skall ha rätt att 
överklaga alla beslut om tillgodoräknande. 

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. 
 

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 teknolo- ger 
kan ta reda på vilka förutsättningar som finns. Teknologerna bör få ett prelim- inärt 
besked om tillgodoräkning redan innan avfärd. En teknolog skall ha rätt att överklaga 
alla beslut om tillgodoräknande. 
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att alla LiU:s engelskspråkiga masterprogram innehåller en introduktion till studier i 
Sverige.

 

att LiU skall ge aktuell kår möjlighet att informera inresande masterstudenter under 
deras kurser om kårens roll och verksamhet. 
 

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 mas
terprogrammen innehålla en obligatorisk introduktion. Introduktionen bör ta upp 
hur det fungerar att studera i Sverige och det svenska systemet för studentin
flytande. 
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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 sche- 
malagda undervisningen. Tillgång till bibliotek, läsplatser, grupparbetsrum och 
datorer, såväl dagtid som kvällstid och helger, är en nödvändighet för goda stud- 
ieresultat 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. 

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.dygnet runt under hela sin studietid ska ha åtkomst till lokaler 
relevanta för sina studier. 

att alla teknologer skall ha tillgång till internet på universitetet. 

att avstängning från resurser ej får ske utan tillräckliga bevis. 
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att teknologer skall kunna komma åt sina studentkonton även då de inte är direkt 
anslutna till LiU-nätverket. 
 

 

Högkvalitativ utbildning kan inte ske med undermåliga resurser. Teknologerna bör ha 
i stort sett fri tillgång till läsplatser och laborationsutrustning. 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 sche- 
malagda undervisningen. Tillgång till bibliotek, läsplatser, grupparbetsrum och 
datorer, såväl dagtid som kvällstid och helger, är en nödvändighet för goda stud- 
ieresultat 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. 
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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. 

att universitetet, anställda och studenter har ett gemensamt ansvar för studie och 
arbetsmiljön på campus.

 

att det vid universitetet finns ett samrådsorgan som specifikt behandlar 
studenters arbetsmiljö. 

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. 
 

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. Vid projektering och utformning av nya 
byggnader skall teknologerna finnas representerade för att tillse att teknologernas 
åsikter tas i beaktande även där. 
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För att teknologer skall kunna arbeta ordentligt krävs även utrymmen för avkop- pling 
på luncher och icke schemalagd tid. Där bör teknologen ges möjlighet att vila, 
samtala, värma och äta medhavd mat. Teknologer omfattas av arbetsmiljöla- gen, 
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. 

att även utrymmen för avkoppling bör finnas på campus. 

att universitetet tillhandahåller tillräcklig mängd läsplatser, datorarbetsplatser och 
grupparbetsrum av god kvalitet i anslutning till universitetsbibliotek och 
undervisningslokaler. 
 

Det skall finnas tillräckliga mängder av läs-, grupp- och datorarbetsrum i anslut- ning 
till undervisningslokalerna. Universitetet måste ta ansvar för dessa lokaler. Läsplatser 
utanför universitetsområdena måste betraktas som komplement. Studie- platserna 
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 avkop- 
pling på luncher och icke schemalagd tid. Där bör teknologen ges möjlighet att vila, 
samtala, värma och äta medhavd mat. Teknologer omfattas av arbetsmiljöla- gen, 
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. 

 

 

 

Psykosocial miljö innefattar stämningen på lektioner, föreläsningar och labora- tioner. 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 bakgr- und, 
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. 
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att det är viktigt att sammansättningen av teknologer som antas och examineras 
avspeglar samhället i övrigt. 

att universitetet kontinuerligt följer upp och reviderar mångfalds- och 
likabehandlingsplanen. 

att universitetet kontinuerligt följer upp och reviderar mångfalds- och 
likabehandlingsplanen. 

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

 

Psykosocial miljö innefattar stämningen på lektioner, föreläsningar och laborat
ioner. 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. J

Jämlikhet är viktigt. En förutsättning för ett jämlikt samhälle är att alla människor 
ges lika möjligheter och skyldigheter, oavsett kön och könsidentitet, social bakgr- 
und, 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 denne är eller identifierar sig 
som. 
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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. 

att universitetet bör uppmuntra restauranger, caféer och mindre butiker att etablera 
sig på universitetsområdet. 

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

 

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

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

att studentdrivna, ideella restauranger och kafeer skall uppmuntras och stödjas av 
LiU. 

att mat som serveras på campus strävar efter att uppfylla hållbarhetskrav och att 
vara klimatvänlig. 

 

Teknologer skall kunna inta sin måltid utan att tillbringa majoriteten av rasten i 
kö.  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 
campus. Universitetet bör verka för att det finns valfrihet inom denna sektor med 
hänseende till pris och sortiment, där lågt pris prioriteras så att de passar 
teknologernas ekonomi. 

 

 

Då universitetet finns på fyra campus i tre städer är det viktigt att kommunika- tionen där emellan fungerar bra. Framför allt skall kommunikationen mellan cam- pus 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 kommunikations- medel ofta. Eftersom teknologerna generellt har mycket begränsade medel behövs det ett sätt att göra de många resorna billigare. Studentrabatt för lokal- och region- altrafik 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. 

att reserabatt skall kunna erhållas av samtliga registrerade teknologer. 
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att kommunikationer till och från universitetsområdena skall vara väl utbyggda. 

att kommunikationer till och från universitetsområdena skall vara är väl utbyggda. 

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

 

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. 
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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 anpas- sad 
för studenter. Det senare kallas för studentbostad, till skillnad från studerande- bostad 
vilket betecknar alla bostäder där en student bor. 

 

 

Bostadsproblem beroende på höga hyror eller litet utbud får inte leda till att teknologer avstår från studier. En bra bostadssituation för teknologer är en attrak- tionskraft för Linköping och Norrköping som studieort. Universitetet som lärosäte och Linköpings respektive Norrköpings kommun som teknologens nya hemkom- mun 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. 

att Linköpings och Norrköpings kommuner och universitetet ansvarar för att det 
finns tillräckligt med studerandebostäder. 

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

Bostadsproblem beroende på höga hyror eller litet utbud får inte leda till att 
teknologer avstår från studier. En bra bostadssituation för teknologer är en attrak- 
tionskraft  för Linköping och Norrköping som studieort. Universitetet som lärosäte 
och Linköpings respektive Norrköpings kommun som teknologens nya hemkom- 
mun 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  
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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.
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Studietiden medför oftast en begränsad ekonomi. Studentbostäderna skall vara 
billiga så att inte för stor del av teknologens pengar går till hyran. 
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Skall särskilda bostäder för studenter byggas skall dessa anpassas till deras situa- tion. 
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. 

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. 

 

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. 
 

 

 

Även om teknologer har tillgång till den allmänna bostadsmarknaden bör det fin- nas 
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 situa- tion. 
Det bör finnas många olika boendeformer; korridorer, mindre lägenheter och 
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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. Vid byggande av studentbostäder skall närhet till 
campus prioriteras. 
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LinTek anser att utbildning skall vara avgiftsfri för individen. Avgiftsfri högsko- 
leutbildning är en grundförutsättning i det svenska välfärdssystemet. 

Så länge som lag SFS 1992:1434 angående avgifter för individer utanför EES-om- rådet 
gäller bör dock LiTH ta ut en avgift i syfte att täcka kostnaden för individens 
utbildning och stödtjänster. För att minska antalet ansökningar via ansökning- 
sagenter 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. 

att ansökningsavgift för ej svenska medborgare bör användas. 

 

att alla svenska medborgare skall ha möjlighet till avgiftsfri högskoleutbildning. 
 

 

LinTek anser att utbildning skall vara avgiftsfri för individen. Avgiftsfri högsko- 
leutbildning är en grundförutsättning i det svenska välfärdssystemet. 

Så länge som lag SFS 1992:1434 angående avgifter för individer utanför EES-om- 
rådet gäller bör dock LiTH ta ut en avgift i syfte att täcka kostnaden för individens 
utbildning och stödtjänster. För att minska antalet ansökningar via ansökning- sagenter 
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. 

 

 

En god och trygg ekonomi under studietiden skapar en grund för att studenten skall 
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känna välbefinnande, kunna tillgodogöra sig utbildningen och prestera goda 
studieresultat. Ett bra studiefinansieringssystem gynnar därför utbildningskval- 
iteten. De ekonomiska villkor som erbjuds studenten skall vara sådana att de 
stimulerar den enskilde att påbörja och slutföra studier. De skall också ge förutsät- 
tningar 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. 
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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 varier- ande 
utformning. För att vara meriterad för nya studiemedel skall studenten ha blivit 
godkänd på rimlig, i förväg fastställd, andel av de studier för vilka studie- medel 
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 sys- 
tem 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. 

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. 

 

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. 
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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. 
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Staten skall garantera att studenter med speciella behov som ger merkost- nader, exempelvis funktionshinder eller hemmavarande barn, har rätt till extra studiebidrag. 

att studenter med speciella behov skall ha möjlighet till extra bidrag för att täcka 
kostnader relaterade till sin speciella situation. 
 

Staten skall garantera att studenter med speciella behov som ger merkostnader, 
exempelvis funktionshinder eller hemmavarande barn, har rätt till extra 
studiebidrag. 
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Vid studier utomlands kan det även tillkomma kostnader på grund av att levnad- 
somkostnaderna 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 valutakursförän- 
dring 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. 

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. 

 

att teknologers ekonomi ej ska påverkas negativt vid utlandsstudier. 
 

Studiestöd skall för utlandsstudier utgå enligt samma princip som för högskoles
tudier i Sverige, det vill säga att studiestödet bör vara generellt.

 

Vid studier utomlands kan det även tillkomma kostnader på grund av att levnad
somkostnaderna 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 valutakursförän
dring 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. 
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Hälsan medför direkt påverkan på studierna. Skador och sjukdomar kan hindra, försena 
eller helt spoliera studier. Vid frånvaro drabbas ofta de studerande allvarli- gare än de 
förvärvsarbetande. Tentamina, föreläsningar och laborationer kan inte utföras av 
andra och ej heller enkelt återhämtas så snart teknologen åter är arbets- för. 

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 skil- jer 
teknologens situation från andra faser i livet, varför en studentinriktad hälso- och 
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 grundutbild- 
nings- och forskarutbildningsnivå. 

att LiU skall garanterar studentspecifik hälsovård. 

att studerandehälsovården skall görass lättillgänglig för samtliga teknologer, både på 
grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. 

att LiU skall har en tydlig ärendehantering gällande fall av diskriminering. 
 

Vid frånvaro drabbas ofta de studerande allvarli- gare 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 
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teknologen och dennes livsstil är goda. Studietidens karaktärsdrag skil- jer teknologens 
situation från andra faser i livet, varför en studentinriktad hälso- och 
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. 

 

 

Konkret innebär förebyggande hälsoarbete olika insatser av upplysande och attity- 
dpåverkande karaktär, med syfte att genom medvetenhet och ändrade levnadsva- 
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nor öka teknologens livskvalitet. Här inryms exempelvis alkohol-, drog- och tobak- 
sinformation, 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. 

att Studenthälsan bör utgöra ett studentspecifikt komplement till landstingets 
allmänna hälso- och sjukvård. 

 
viss behandlande verksamhet. 
 

att Studenthälsan främst skall inriktar sig på förebyggande arbete, men även 
har viss behandlande verksamhet. 
 

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 attity- 
dpåverkande karaktär, med syfte att genom medvetenhet och ändrade levnadsvanor 
öka teknologens livskvalitet.  

Studietidens karaktärsdrag och insatsområdets bredd gör att Studenthälsan arbete 
måste präglas av kännedom om teknologens behov och en stor förståelse för 
teknologens situation. 

 

 

 

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 verk- 
samheten 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 hälsositu- 
ation och arbeta för att tillse att den är tillfredsställande. Studenthälsan skall kom- 
plettera samhällets övriga utbud av hälso- och sjukvård och med närhet, snabbhet 
och trygghet utgöra den resurs som bäst ger de studerande tillgång till god studer- 
andehälsovård. I rollen ingår att underlätta för de studerande i olika anpassningss- 
keden kopplade till studier. Det ingår också att bevaka och legitimera de studer- 
andes intressen gentemot landstingets och kommunens hälso- och sjukvård. Det 
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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. 

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. 

att Behandlingar och råd givna av studenthälsan skall vara vetenskapliga och 
evidensbaserade. 
 

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 anpassningss- keden kopplade till studier. Det ingår också att 
bevaka och legitimera de studer- andes 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. 
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De studerande skall garanteras en studentspecifik hälsovård oavsett hur den finan- sieras. Staten och LiU skall bära den övervägande delen av det finansiella ansvaret för studerandehälsovården. Studenthälsan bör ses som teknologernas företag- shälsovård och alltså vara kostnadsfri. 

att universitetet svarar för det övergripande finansiella ansvaret för 
studerandehälsovården. 

 

att studerandehälsovård skall vara kostnadsfri. 
 

De studerande skall garanteras en studentspecifik hälsovård oavsett hur den 
finan- sieras. Staten och LiU skall bära den övervägande delen av det finansiella ansvaret 
för studerandehälsovården. Studenthälsan bör ses som teknologernas 
företag- shälsovård och alltså vara kostnadsfri. 
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att universitetet alltid skall ha en krishanteringsgrupp och en väl fungerande 
organisation för hantering av krissituationer. 

att universitetet skall garantera möjlighet att, vid behov, från flera håll evakuera sina 
lokaler. 

att universitetet skall ha god uppsikt över sina lokaler, studerande samt anställda, 
och potentiella hot och faror dessa kan utsättas för. 
 

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 krishan
tering. Krisgruppen skall ta hand om både personal och studenter vid universitetet. 
Arbetsuppgifterna skall innefatta information om det inträffade samt att uppföl- jande 
samtal ordnas. 

 

 

 

Vid arrangemang och fester som anordnas för studenter skall det finnas lättill- gängliga 
alkoholfria alternativ av god kvalitet. Det skall vara lika lätt att välja alko- holfritt som 
annat. All försäljning av alkohol skall ske i överensstämmelse med rådande lagar och 
förordningar. 

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. 
 

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 lättill- gängliga 
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alkoholfria alternativ av god kvalitet. Det skall vara lika lätt att välja alko- holfritt som 
annat. All försäljning av alkohol skall ske i överensstämmelse med rådande lagar och 
förordningar. 
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att studentikosa traditioner och arrangemang bör bevaras och vårdas. 
 

Studenter förknippas ofta med annorlunda beteende och intressanta traditioner. 
LinTek anser att den värld studenter har möjlighet att leva i och vara en del av under 
sin studietid är värdefull för studenten. Som ugnt lärosäte är det extra viktigt att 
Linköping värnar om de traditioner som finns, och arbetar för att skapa nya. 
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Motionsidrott är en viktig del av de studerandes friskvård. Ordnande av motion- stillfällen 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 teknolo- ger 
som möjligt. Aktiviteterna skall vara lättillgängliga och prisvärda. 

att ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter, samt arrangörer av dessa, skall erbjudas. 

att motionsidrotten skall göras lättillgänglig och prisvärd. 

att LiU skall verka för att goda möjligheter till motion och träning skall finnas i 
anslutning till campus och/eller teknologernas bostadsområden. 
 

Motionsidrott är en viktig del av de studerandes friskvård. Ordnande av 
motion- stillfällen 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 teknolo- ger 
som möjligt. Aktiviteterna skall vara lättillgängliga och prisvärda. 

  

Formaterat: Indrag: Hängande:  0,43 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt

Formaterat: Indrag: Hängande:  0,43 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Hängande:  0,43 cm, Avstånd Före: 

6 pt, Efter:  6 pt

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm, Avstånd Före:  6 pt,

Efter:  6 pt, Radavstånd:  enkelt



 

Antaget 2009-09-06 
Senast förändrat 2019-11-21 

99 (105) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 bety- dande 
delar av sin forskarutbildning på grundnivån, eftersom dessa studier finansi- eras 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 näring- slivet. 
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 doktoran- 
dutbildningen och dess kurser ska hålla en hög nivå så bör samtliga forskarutbild- 
ningskurser 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 dok- toranderna 
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 infor- 
mation som är riktade till doktorander finns att tillgå på engelska. 

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. 
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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. 
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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 skall 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. 
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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. 

att   teknologer som doktorerat skall märka samma löneskillnad mot icke-
doktorander i Sverige som i övriga världen. 

 

 

att   forskarstuderande aldrig själva skall behöva finansiera sin forskarutbildning. 

att   licentiatanställningar skall undvikas till förmån för doktorandanställningar. 
 

 

  

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,74 cm, Avstånd Före:  6

pt, Efter:  6 pt



 

Antaget 2009-09-06 
Senast förändrat 2019-11-21 

103 (105) 

 

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 infor- 
mation som är riktade till doktorander finns att tillgå på engelska. 
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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. 

 

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.  
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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.
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Information kring åsiktsprogrammets 
revision 18/19 
 

ARBETSSÄTT 

Ett av målen med revisionen ansågs vara att se till att LinTeks åsikter är väl förankrade hos 

teknologerna, samt väl representerar dessa. Därför tillverkades en onlineenkät med påståenden 

hämtade ur åsiktsprogrammet. Till dessa påståenden lades även vissa som ansågs representativa 

för den nuvarande samhällsdebatten, och påståenden som upplevs relevanta men som 

åsiktsprogrammet ej täcker. Denna enkät fick sedan fyllas i av teknologer. 

En separat enkät tillverkades även, med fokus att utreda kårledning och kårstyrelses tankar 

kring, och användning av, åsiktsprogrammet. 

RESULTAT 

Resultatet i dessa två enkäter sammanställdes sedan, och låg till grund för revideringen av 

åsiktsprogrammet. Under revideringen sågs svar med medelvärde under 2.5 som att 

teknologerna ej höll med om påståendet, medan svar över 2.5 sågs som att de höll med om 

påståendet. Gränsen valdes då påståendena betygssattes 1-4, och 1+4 = 5 vilket delat på 2 blir 

2.5. 

Arbete lades även på att göra programmet tydligare och kortare, utan att tappa information. 

Därför togs vissa motiveringar bort, om de upplevdes som rena kopior av åsikterna. 

I enlighet med LinTeks stadga Kap1 §5 står det att ”Åsiktsprogrammet reglerar vilka åsikter 

LinTek skall verka för”. Därför ansågs formuleringarna i åsiktsprogrammet kring att det är till 

för studeranderepresentanter, och hur dessa skall använda det, som felaktiga och togs bort. Med 

den motiveringen togs även skillnaden på ”LinTek anser” och ”LinTek kräver” bort. 

LAYOUT 

För att underlätta hur åsiktsprogrammet läses togs inspiration från Chalmers studentkårs 

åsiktsprogramm Detta innebar en omstrukturering i dokumentets layout, så att LinTeks åsikter 

kommer först under respektive rubrik, följt av motiveringarna och fördjupande texter kring 

dessa. Detta syftar till att göra det enklare att snabbt hitta konkreta och relevanta åsikter i 

aktuella frågor. För att underlätta kårfullmäktiges beslut i frågan bifogas dokumentet även i 

orginallayouten, med samma text. 

TANKAR KRING DOKUMENTETS FUNKTION 

För att LinTeks åsiktsprogram skall komma till användning krävs att såväl medlemmar som 

förtroendevalda och engagerade på ett enkelt och naturligt sätt kommer i kontakt med det. Som 

dokument riskerar åsiktsprogrammet att vara lågnt och tråkigt – vilket tyvärr är svårt att 

bekämpa på dokumentnivå. Dock så kan åsikterna i det med fördel lyftas ut och publiceras i 

andra forum eller i andra medier, för att göra de mer tillgängliga. Om medlemmarna och 
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teknologerna enkelt och ofta ser LinTeks åsikter uppskattar de troligtvis LinTeks arbete mer, på 

samma gång som en stark koppling till teknologerna även underlättar framtida revideringsarbete. 
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Beslut   Beslutat  Genomfört  Kommentar  

Ta fram förslag på 

kårstuga  

2019-09-15 Pågående  Kårstyrelsen har fått mandat 

att köpa kårstuga. Beslutat 

första gången av FuM 2014-

03-11 med flera efterföljande 

beslut. Dessa har ersatts av 

beslut på FuM-möte [nr 1, 

19/20]. 

”Projektledare Kårstugan är i 

en budgivning om ett objekt 

som är intressant. Kontakt 

hålls med mäklare om 

fortskridning.” 

Redaktionella ändringar i 

styrdokument  

2013-03-07  

  

Pågående  

  

Redovisas kontinuerligt nedan.  

Ansvarsfrihet för LinTeks 

kårstyrelse 2017/2018 

2019-05-07 Pågående Bordlagt ärende om 

ansvarsfrihet, lyfts igen i 

januari 2020. 

 

Inga redaktionella ändringar har gjorts sedan det senaste kårfullmäktigesammanträdet.   

 



 

• Val av kårledning 2020 

• Marknadsföring av valnämnd 

• Arbete med verksamhetsplanen 

Kårstyrelsen har sedan senaste FuM lagt stort fokus vid val av kårledning 2020. Det hölls ett 
invalsmöte 10 november, som efter intervjuer och diskussioner resulterade i fem invalda och två 
vakanta poster. Efter mötet ifrågasattes de rutiner som LinTek har för dessa inval från flera håll, 
vilket kommer resultera i en grundligare utvärdering och åtgärdsförslag inför vårens val. Tiden 
efter mötet har bestått av nya sökperioder med stora insatser av både kårstyrelsen, 
marknadsföringsansvarig och FuM för att locka folk till de två vakanta posterna och valnämnden. 
Efter ett extrainsatt möte 27 november har vi nu även en Mottagningsansvarig Linköping och en 
Ordförande för Mattehjälpen för 2020.Utöver det har arbetet med verksamhetsplanen kommit 
igång på riktigt. Kårstyrelsen har haft en strategikväll och vidare uppgifter har delats ut. 
Dessutom har arbetet med IT och Projektledare IT Jesper gått vidare, och medel har tilldelats två 
studentföreningar som äskat pengar. 
 

• Bokabs bolagsstämma 

• Berett revisorplanen 2020–2022 

• Ordföranderåd 

Under denna period, med fortsatt hög arbetsbelastning, har KO genomfört Bokabs 
bolagsstämma, samt deltagit under Bokab-styrelsens konstituerande styrelsemöte. KO har följt 
upp LiU:s Internrevisionsplan och verksamhetens åtgärder samt berett revisionsplanen för 2020–
2022 inför fastställande hos Universitetsstyrelsen. KO har medverkat under LiU:s chefsdag som 
hade fokus på värdegrundsarbete i akademien och dilemman i vardagen och författar i skrivande 
stund kårernas sida i LiU:s årsredovisning. 
 
Ordföranderåden har fortgått och KO har genomfört den sista höstmötespresentationen. KO 
har medverkat i Correns reportage om Studenthuset och har tillsammans med vKO agerat 
toastmaster under Kåraktivas. KO har påbörjat en kurs i första hjälpen till psykisk ohälsa. 
KO förbereder i dagsläget inför att träffa Kommunalrådet gällande oroligheter i Ryd, vilket 
kommer ske tillsammans med Kårservice VD och de andra kårordförandena. Detta genom att 
tillsammans med SAc delta under det kommande samverkansmötet med LiU och kommunen. 



LUST-styrelsen förbereder sig inför studentledningsrådet och KO förbereder inför att hålla tal på 
examenshögtiden samt att åka på RefTec-resa till Chalmers. Den närmsta framtiden är består av 
ledarskapsutbildning, möte med Universitetsstyrelsen och Tekniska fakultetsstyrelsen samt 
Strategiresa med Bokab-styrelsen.  
 

• Haft kassörråd 
• Hanterat försäkringsärende med bilen 
• Varit på studentråd 
• Haft Ordföranderåd i Norrköping 

Sedan det senaste FuM-mötet har vKO arbetat med det löpande arbetet så som styrelsearbete, 
SOF-gruppsarbete, ekonomiskt arbete, svarat på mail, varit bollplank för kårledningen samt varit 
behjälplig i vissa sektioners utveckling av kassörsarbetena över hela sektionen. Utöver detta har 
vKO haft kassörsråd, varit på studentråd, haft ordföranderåd i Norrköping, deltagit på valmötet 
samt förberett inför resan till KVORK på Chalmers. 
 

• Kvällsevent med ABB Traineeprogram 

• Ovveinvigning i Norrköping + invalsmöte 

• Mässbesök på ARKAD i Lund och ARMADA i Stockholm 
 

Sedan senaste FuM har NA upprätthållit den kontinuerliga kontakten med de bolag som kommer 
i kontakt med LinTek. Bonnier News och Unionen har stått i Företagshörnan. ABB har haft ett 
kvällsevent där de rekryterade till sitt Traineeprogram - något som gick väldigt bra och alla parter 
var nöjda. Mycket tid har ägnats till att rodda med de mässbesök som NA och PL tillsammans 
med sina utskott åker på under november månad till Lund och Stockholm. Under kommade tid 
kommer NA vara i full gång med LinTek Näringsliv och årets upplaga av Klimatveckan! 
 

• Utställarna till LARM2020 är spikade, reserver finns 

• Värdansökan har öppnat 
 

PL har åkt på två mässbesök. Ett i Lund och ett i Stockholm. I Stockholm hade kommittén även 
en konferens med alla motsvarande kommittéer som var oerhört givande. Kommittén har haft 
teambuilding med LinTek Näringsliv. PL har fastställt avtal samt haft personliga samtal #2 med 



min kommitté. PL kommer att jobba med att skapa kärleksbomber till Projektgrupp med massa 
positiv feedback för det är de minsann värda! 
 

• Avslutat rekryteringskampanj för kårledningen 2020 

• Påbörjat PÖL 
 

Sen senaste RoM har MF arbetat med, och avslutat, rekryteringen av kårledningen 2020. MF har 
också påbörjat den personliga överlämningen.  MF är mest nöjd med att söktrycket till 
kårledningen har ökat. Under kommande tid kommer MF jobba mest med postspecifik 
överlämning. 
 

• SAc har varit på Nationella Lika Villkors-konferensen i Luleå 

• SAc har skickat in det slutgiltiga underlaget till Studentledningsrådet rörade återhämtning för 
studenter 

SAc har tillsammans med LUST-A (SAc i alla kårer) arbetat fram underlaget till 
Studentledningsrådet i december och jobbar nu med att förbereda framläggningen av frågan. 
SAc har tillsammans med EventU arbetat mycket med förberedelser inför Kåraktivas-sittningen 
som infaller på lördag den 23 november. 
Den kommande tiden ska SAc tillsammans med LUST-A arbeta med att revidera förra årets 
studenthälsoenkät från kårerna, LivsLUST. Denna planeras att skicka ut på nytt under våren 
2020. LUST-A vill göra om enkäten en del så att den fokuserar mer på de problemområden som 
man upptäckte i våras när enkäten skickades ut, t.ex. stress relaterad till studierna, förekomst av 
sexuella trakasserier och självskadebeteende. 
SAc arbetar även med AMOs ute på sektionerna med planeringen inför AMO-veckan i vår. SAc 
håller även på att godkänna projektplaner för AMO-projekt. 

• Underlag för mottagningsbidrag ska skickas 

• Utediscots tackfest genomförd! 

• Gemensamma överlämningen påbörjad 
 



Sedan senaste FuM har SAm genomfört Utediscots tackfest, vilket på det stora hela gick bra och 
var uppskattat av deltagarna. Vidare har SAm bistått Forte med resultatrapporter från de senaste 
årens Utediscon, då det pågår en utredning inom Forte om huruvida de ska arrangera Utediscot 
2020. 

Höstens teambuilding med kårledningen är genomförd, denna planerades tillsammans med UAu. 
Utöver detta har SAm lagt en del tid på att förbereda den gemensamma överlämningen 
tillsammans med UAu och KO. I samband med detta har även det gemensamma testamentet 
reviderats tillsammans med MF med kommentarer från UAu och SAm:s tidigare genomläsning 
som underlag. Även de personliga överlämningspassen har påbörjats. 

Vidare ses möjligheterna att erbjuda matrabatter för LinTek-medlemmar på Tekfak-festeriernas 
fester på Kårallen över. Det är en dialog som förts med festerierna, och nu är även en dialog med 
Kårservice påbörjad. 

LUST-S, det vill säga SAm från de tre kårerna har haft möte med Linköpings kommun och Visit 
Linköping angående Valborgsfirandet. Det råder en del oklarheter kring finansieringen av 
firandet inför nästa år, och i detta har kårerna argumenterat för att kommunen ska gå in med 
medel i samma utsträckning som tidigare, det vill säga att täcka upp kostnaderna för toaletter, 
sophantering och personal (städ, vakt, sjukvårdare). Det är även tal om att flytta evenemanget till 
år 2021 då Trädgårdsföreningen "är för liten" och inte klarar av slitaget som uppstår. Kommunen 
har uppmärksammats om att Valborgsfirandet är mycket uppskattat i sin nuvarande utformning 
och att studenter kommer att vara i Trädgårdsföreningen oavsett om kårerna arrangerar 
någonting där eller inte. 

LUST-S arbetar även med en revidering av Fadderutbildning del 1, något som inte har gjorts på 
länge. Förhoppningen är att strukturen på kårernas presentation ska bli mer logisk och att den 
ska bli lättare att ta till sig med fler konkreta exempel. Även utbildningens upplägg och innehåll 
som helhet diskuteras. 

• Underlag för doktorandombudsframläggningen till SLR. Samla in data och formulera ett 
dokument att lägga fram för universitetet. 

• Projekt PPG! Påbörjat ett projekt med att förbättra hur PPG fungerar för olika program 
genom att besöka dessa, prata med studenter och jämföra. 

• Tentamensregelverket: Aktiv dialog med LiU angående rätten att skriva tentor, fokus på 
anmälningsform.  

• Sektionsuppstartsmöten. Individuella möten med respektive sektion i syfte att skapa bättre 
samarbete. Fokus utvärderingsprocess. 

 

UAs har lagt största delen av sin löpande arbetstid på att skriva doktorandombudsunderlag till 
SLR, men mycket tid att gått åt till mindre åtagande vid sidan om såsom StUR, (Möte med hela 
utbildningsrådet) UR-sittning och möten med både universitet och sektioner. I mån av tid har 



utrymme gets till ett projekt i syfte att homogenisera och förbättra möjligheten till 
studentinflytande i programplanegrupper, vilket inte gjorts tidigare. 

De möten som UAs gått på tillsammans med universitetet berör till största del LUST-U frågor 
och drivs därför också tillsammans med den gruppen. Aktiva frågor just nu är 
tentamensregelverket med avseende på anmälningskrav och digitala tentor, införandet av 
bedömningskriterier samt det digitala examensbevisets utformning. Mycket tid går åt till dessa 
frågor, vilket gör att tillsättning av studeranderepresentanter återigen nedprioriterats. 

Angående tentamensregelverk och digitala tentor: 

Efter möte med IT-avdelningen, jurist och Examensenheten angående rätten att komma till 
tentor ser det ut enligt följande: 

• Vi kommer inte att kunna ha anmälan i dörren till digital tentor pga rättssäkerhetsrisker i att 

"öppna" en pågående tentamen.  

• Vi kan inte veta om en tentamen kommer vara digital eller på papper när kursplanen skrivs 
eftersom det beror på tillgänglighet och antal anmälda. 

• Högskoleförordningen kräver att regelverket för vad som gäller för en examination ska vara 
tydligt i kursplanen för respektive kurs vid kursstart 

• Genomfört en UR-sittning på [hg] 

• Hanterat studentfall 

• Skrivit underlag till SLR – Doktorandombud 

• Planerat överlämning för tillträdande+teambuilding 

• Två anställningsnämnden möten 
 

Eftersom UR-helgen ställdes in på grund av för få anmälda i september genomfördes en UR-
sittning istället. Sittningen blev lyckad och förhoppningsvis har de lärt känna varandra lite bättre. 
PUG-gruppen har gett ett förslag på vilka lärare som ska få pengar till deras utvecklingsprojekt 
vad gäller pedagogik, Dekanus kommer sedan att ta det slutgiltiga beslutet. UAu har varit med i 
gruppen som planerat både teambuilding för sittande kårledningen men även i gruppen som 
planerar överlämningen vilket tagit en del tid och energi. UAu startade upp ett nytt koncept som 
kallas MUFFA-möten (MF+UA), för att på ett mer kontinuerligt sätt arbeta med att få ut 
information om vad som händer gällande utbildning och att man kan få hjälp från kåren. UAu 
har även skrivit underlag inför Studentledningsrådet angående införandet av ett 
doktorandombud, varit på möte med Evaliuategruppen, förhoppningsvis ska man i framtiden 
kunna göra kursvärderingar i LiU-appen. Annars har UAu spenderat många timmar på ett 
valmöte och fått en efterträdare, haft ett första PÖL pass och skriver testamente, varit på två 
Anställningsnämndmöten som tagit mycket tid, presenterat vad LinTek håller på med på två 
höstmöten, varit på möte om Pedagogikdagarna, haft StUR, LUST-U möte, flertalet studentfall, 
nämndmöten, diskuterat International Councils framtid och försöker fortsätta arbetet med 
Kassörsdriven vad gäller äskningar men det går långsamt framåt på grund av tidsbrist. 
 



• Ny MH-general invald 

• Överlämning till nya MH-generalen påbörjad 

• Fakturor för biljetter/märken/uthyrning till sektionerna är utskickade 
 

Sedan senaste mötet har jag fortsatt med det ekonomiska efterarbetet, framför allt fakturering av 
alla sektioner. Det blir väldigt lätt fel men trotts det är jag nöjd med resultatet. En ny MH-general 
har också valts in vilket är superkul, han har redan satt igång med sökperioden för kommande års 
kommitté. 
Det som händer nu den kommande tiden är att göra en överlämning till nya Mh-generalen samt 
att lägga fram ett budgetförslag till kommande årets arrangemang. 
 

• Har haft halvtidsutvärdering med redaktionen 

•  #5 är så gott som färdig, landar i brevlådan i mitten av december 
 

Sedan senaste RoM har arbetet med #5 fortgått utan några större problem. Förutom detta har 
redaktionen utvärderat arbete såhär långt, och alla verkar vara mycket nöjda med både 
arbetsmängd, kommunikation och gemenskapen i redaktionen. Arbetet fortgår flyter på ett 
mycket fördelaktigt sätt. 
 

• Planerat överlämning 

• Gått på de sista utvärderingsmötena 
 

Sedan senaste fum har MA-L mest inäntat inval av efterträdare och förberett sig inför det med 
planering av överlämningspass. MA-L har också gått på de sista utvärderingsmötena med bland 
andra studievägledningen. 



• Ny invald MA-N 

• Förberedelser överlämning 

MAN har påbörjat förberedelser inför överlämning. 

• Ordförande för Mattehjälpen har hjälpt till i sökandet efter en ny ordförande. 

• Det kontinuerliga arbetet med mattestugorna flyter på. 
 

Under perioden som har varit har inte så mycket utöver Mattehjälpens vanliga verksamhet hänt. 
Allting i utskottet fungerar väldigt bra. 
 

• Har sorterat ut gamla artiklar från hemsidan samt strukturerat om i menyn.  

• Har brainstormat med MF och NA om en ny anslagstavla på LinTeks hemsida.  

• Har kontaktat AC för att se över hur vi ska hålla kontakten. 
 

Projektledare IT har valt att börja städa på nuvarande hemsida för att göra den enklare att förstå 
och hitta information på. Under detta arbeta har Projektledare IT även tagit bort irrelevant 
information. 
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Protokoll fört vid LinTeks Kårfullmäktige 2019-11-05 
 
Plats: ACAS, A-huset, Linköping 
Föredragningslista: Se bilaga 
Närvarande: Se bilaga 
Handlingar: Se bilaga 
 
54. Mötets öppnande 

Talman Christian Gustavsson förklarade mötet öppnat klockan 18.39. 
 
55. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 

Beslut: att välja Lucas Sevelin och Viktor Larsson till justeringspersoner tillika rösträknare. 
 
56. Justering av röstlängd 

Beslut: att justera röstlängden till 23 mandat.  
 
57. Adjungeringar 

Beslut: att adjungera in Alvina Johansson och Josefin Stoor till pågående möte. 
 
58. Fastställande av föredragningslistan  

Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt utskick. 
 

59. Mötets behöriga utlysande 
Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst 

 
60. Föregående mötesprotokoll 

Beslut: att lägga protokoll från möte 2019-10-08 till handlingarna. 
 
61.  Rapporter och meddelanden 

Kårstyrelsen avlade muntlig rapport om sitt arbete. 
Beslut: att notera rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
 

62. Beslutsuppföljning 
Beslut: att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna, med notering att första beslutet om 
att köpa en kårstuga togs 2014-03-11. 
 

63.  Rekryteringsuppföljning 
Beslut: att notera rekryteringsuppföljningen och lägga den till handlingarna. 
 

64. Ekonomisk rapport från Kårservice AB 
Beslut: att bordlägga punkten. 

 
65. Ekonomisk rapport från BokAB 

Beslut: att bordlägga punkten. 
 
66. Verksamhetsplan 2018/2019  

Jakob Steneteg avsade sig sin röst under punkten, röstlängden justerades tillfälligt till 22 mandat. 
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Beslut: att godkänna rapporten med de redaktionella ändringarna att ”korrigera SAc till SAm 
där det behövs”. 

 
67. Fastställande av senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021 

Beslut: att fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021 till 2020-05-03. 
 

68. Mottagningspolicy 2020 
 Yrkande 68.1: Nils Hedner yrkar på  
 att under 2.3 sida 8 ta bort ordet ”frivilligt”. 
 Beslut: att bifalla yrkande 68.1 
Beslut: att anta mottagningspolicyn i enlighet med ändringen. 

 
69. Revidering av LinTeks budget 

Beslut: att revidera budgeten enligt förslag. 
 
70. Revidering Åsiktsprogram 

Beslut: att bordlägga punkten. 
 

71. Revidering Mål- och visionsdokument 
Beslut: att bordlägga punkten. 

 
72. Motion angående Utediscot 

 Yrkande 72.1: Nils Hedner yrkar på  
 att lägga till att-satsen ”att LinTek underlättar genomförande och överlämning till en eller 
flera andra aktörer som vill agera huvudarrangör av arrangemanget.” 
 Beslut: att bifalla yrkande 72.1 
Beslut: att bifalla motionen med tilläggsyrkande 72.1 

 
73. Val till Valnämd 2020 

Fullmäktige noterar att det ej finns förslag på valnämnd då valberedningen tillsattes sent, samt att 
valnämnden stadgeenligt måste ha möte senast 1 december. 
Beslut: att bordlägga punkten. 

 
74. Val till Besvärsnämnd 2020 

Beslut: att välja Elin Hymnelius och Jacob Persson till ledamöter i besvärsnämnden för 2020. 
 
75. Studenters åsikter 
 
Huvudsakliga åsikter: 

• Studenter ser negativt på att ha valt kurser som ligger i olika block, och ändå uppleva 
schemakrockar. 

• Studenter ser kritiskt på att ha söndagstentor i januari, 8 kurskoder verkar drabbade. 

• Scheman kommer för sent, svårt att planera in saker för januari och februari. 

• Studenter uttrycker missnöje med att examinator i kursen TKMJ39 lägger obligatoriskt 
moment sent i december, och inte informerar studenterna om detta förrän i november. 

• Kring utrymningen av Kårallen i samband med brandlarm bör studenter ha informerats 
tydligare av LiU. Orimligt att vakter spärrade av huvudingången men ej entrén vid 
BokAB. 
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• Studenter ogillar att tentamensvakter inte har konsekvent bedömning av vad som är 
godkänt hjälpmedel och ej. Ibland godkänns linjal, ibland inte., exempelvis. 

• Studenter vill ha access till campus nattetid igen, gäller särskilt datorsalar. 

• Orättvisa upplevs kring hur betyg räknas inför utlandsstudier. Vissa studenter har 
1Hpkurser som enkelt går att få höga betyg i, andra har mestadels U och G kurser samt 
svåra mattekurser. Oviktade HP upplevs inte som rättvis bedömningsmetod. 

• Studenter upplever det konstigt att tentap och omtentap under våren bytt plats. 
 
 
Åsikter kring LinTek 

• Utvärderingen kring åsiktsprogrammet som kårstyrelsen 18/19 skickade ut är lång, 
komplicerad och svår att förstå. 

• Studenter uttrycker intresse av att ha med jämställdhetsfrågor till LARM. Detta 
diskuterades till LARM17, men togs ej vidare. Tanken är att ställa frågor till företag som 
kommer till LARM om vilken könsfördelning de har på sina avdelningar, och hur de 
jobbar kring det. Detta skulle sedan presenteras i marknadsföringen. Konceptet existerar 
redan på andra arbetsmarknadsmässor. 

• Studenter har uttryckt att LinTeks nyhetsbrev ser oproffessionellt ut och innehåller 
stavfel. 

• Studenter uttrycker uppskattning över LinTeks nyhetsbrev. 

• Studenter anser att punkten ”Studenters åsikter” i FuM-protokoll är svårläst. 

• Kårfullmäktige vill ha tillgång till handlingar och mötesprotokoll från kårstyrelsens 
möten. 

• Negativt att stadgan på hemsidan är från 2015 och inte den reviderade från 2019. 
 
Information från LinTek kring studenters åsikter 

• Gällande schemakrockar: 
o Torsdagar 10-12 är en blockfri tid, vilket ofta utnyttjas av flera kurser. Detta leder 

ibland till krockar. 
o Vissa kurser saknar helt block, och krockar går därför ej att förutse. 

• Gällande handlingar och protokoll från kårstyrelsen: 
o Samtliga dokument finns på hemsidan. 

• Gällande nyhetsbrevet: 
o MF håller med om att formateringen är dålig, och informerar om att bättre 

formatering tyvärr kräver en betaltjänst. 

• Gällande svårläsligheten hos ”studenters åsikter”: 
o Sekreteraren tar till sig informationen, och försöker skriva annorlunda från och 

med detta protokoll. 

• Gällande tentap/omtentap under våren: 
o Kalenderåret och regler från CSN påverkar när tentamensperioderna ligger. 

 
76. Övriga frågor  

Mottagningsansvarig i Linköping bad om, och fick, feedback på mottagningsavtalet. 
 
77. Mötets avslutande 

Talman Christian Gustavsson förklarade mötet avslutat klockan 22.32.  
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Närvarande vid LinTeks kårfullmäktige 2019-11-05 
 
Ledamöter av Kårfullmäktige 
Algot Eskilsson 
Amanda Hillås 
Beatrice Fasaru 
Carl Magnus Bruhner 
Christina Hedner 
Claes Thunberg 
David Stigsmark 
Elin Hymnelius 
Elin Olofsson 
Emma Ahlstedt 
Felix Nyman 
Gustav Myhrinder 
Hans Birkedal 
Jakob Steneteg 
Johannes Knutas 
Lucas Sevelin 
Malin Agorelius 
Marcus Weiland 
Max Klasson 
Nils Hedner 
Oliwer Schultz 
Signe Svorén 
Viktor Larsson 

Övriga 
Anna Pohl Lundgren 
Cornelia Kesti 
Elin Mattsson 
Erik Johansson 
Jakob Persson 
Jonatan Nygren 
Linus Eriksson 
Ludwig Modahl Edström 
Maria Jacobsson 
Oskar Renåker 
Sara Narbrink 
Sebastian Carlshamre 
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