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Direktiv för utbildningsbevakning 

1. Formalia  

1.1 Sammanfattning   
Detta direktiv beskriver hur LinTek skall bedriva utbildningsbevakning. Direktivet fastställs av 

kårstyrelsen.   

1.2 Syfte 
Detta direktiv syftar till att beskriva den utbildningsbevakning som bedrivs på kurs-, utbildnings- 

och universitetsnivå, främja långsiktighet i organisationen samt säkerställa att verksamheten 

vidareutvecklas på ett systematiskt sätt.  

1.3 Omfattning 
Detta direktiv berör ansvarig för studiebevakning och studeranderepresentation, vanligen 

utbildningsansvariga, LinTeks studeranderepresentanter samt de personer som ingår i LinTeks 

utbildningsråd.  

1.4 Historik 
Utkast färdigställt den 2 juni 2014 av Hanna Johnsen.  

Reviderat av Sebastian Brandtberg och Albin Mannerfelt 30 oktober 2014 

Fastställt enligt beslut på kårstyrelsemöte [nr. 8, 14/15]  

Revideringar har gjorts: 

den 9 november 2018 av Viktor Wingqvist. Faställt på kårstyrelsemöte [nr 4, 18/19] 

2. Studeranderepresentanter 
För att LinTek ska kunna bedriva utbildningsbevakning på universitetsnivå krävs kompetenta 

studeranderepresentanter. LinTek skall aktivt arbeta för att ge studeranderepresentanterna så bra 

förutsättningar för studeranderepresentation som möjligt. LinTek skall därför erbjuda samtliga 

studeranderepresentanter en utbildning minst en gång per termin samt hålla dem uppdaterade 

om relevanta händelser på universitetet.   

LinTek skall skriva ett avtal med studeranderepresentanterna som reglerar deras respektive 

LinTeks roll.  

2.1 Val av studeranderepresentanter 
Tillsättandet av följande studeranderepresentantplatser förfogar kårstyrelsen över där följande 

poster skall sitta 
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Studeranderepresentantplats Post 

Styrelsen för tekniska 
fakulteten 

KO som ordinarie ledamot 
med en UA som suppleant och 
en UA som ordinarie ledamot 
med vKO som suppleant 

Ledningsgruppen för 
grundutbildning 

Två UA 

Anställningsnämnden för 
tekniska fakulteten 

En UA 

Didacticums styrelse En UA 

Bibliotekstyrelsen En SA 

Programnämnder En UA i vardera och övriga 
platser tilldelas 
teknologsektionerna  

Strategigruppen för lika villkor En SA 

CAMO-stud (Den till LinTek 
tilldelade platsen) 

En SA 

Studenthälsans styrelse En SA 

Universitetsstyrelsen  KO 

Rektorns ledningsråd (De år 
LinTek förfogar över platsen) 

KO 

Rektors beslutsmöte (De år 
LinTek förfogar över platsen) 

KO 

Ordförande i LUST (De år 
LinTek förfogar över platsen) 

KO 

 

I övrigt delegeras följande 

• till SA att bestämma vem av SA som sitter på vilken av de 

studeranderepresentantplatser som SA sitter i  

• till UA att bestämma vem av UA som sitter på vilken av de 

studeranderepresentantplatser som UA sitter på 

• till UA att besluta om vilka teknologsektioner som tilldelas vilka platser i 

programnämnderna 

• till UA att tillsätta samtliga övriga studeranderepresentantplatser.  

Samtliga delegerade beslut skall protokollföras. 

3. Studiebevakning 
Med studiebevakning menas den utbildningsbevakning som sker på kurs- och utbildningsnivå. 

Det handlar om att identifiera och lyfta fram brister i utbildningen, men även att 

uppmärksamma sådant som fungerar väl. Studiebevakning syftar till att bevaka och förbättra 

kvalitén på enskilda utbildningar ända ner på kursnivå.  
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För att LinTek ska kunna bedriva studiebevakning krävs god koppling till varje enskild 

studentgrupp. För att förbättra denna koppling ska LinTek eftersöka samarbete med 

teknologsektionerna samt externa studentorganisationer.  

Detta samarbete ska formaliseras med ett avtal som reglerar sektionen respektive LinTeks roll.  

Utbildningsansvariga ansvarar för att det finns tydliga riktlinjer för studiebevakningen och att 

verksamheten bedrivs enligt dessa. Dessa riktlinjer utgör en konkretisering av detta direktiv och 

ska årligen granskas och vid behov revideras. Revidering av riktlinjerna som gör avsteg från de 

syften och principer som fastslås i detta direktiv ska godkännas av kårstyrelsen.   

3.1 Riktlinjer för studiebevakning 
I riktlinjerna ska en modell för granskning av teknologsektionernas studiebevakningsverksamhet 

fastslås. Denna syftar till att stödja teknologsektionernas arbete samt, i relation till riktlinjerna, 

vidareutveckla verksamheten. 

Studiebevakningsverksamheten delas in i följande tre områden: 

• Utbildningsrådet 

• Kursutvärderingar 

• Representation 

3.1.1 Utbildningsrådet 
LinTek skall även, för att utveckla utbildningsbevakningen, driva utbildningsrådet. Syftet med 

rådet finns beskrivet i Direktiv för LinTeks sektionsråd. 

3.1.2 Kursutvärderingar 
LinTeks kursutvärderingsprocess syftar till att utveckla kurser i diskussion med kursledning där 

teknologerna åsikter är utgångspunkt. Kursutvärderingsprocessen ska på ett rättvisande sätt 

framställa samtliga teknologers åsikter, vilka ska ligga till grund för en dialog med kursledningen 

om kursens utveckling. Dialogen ska dokumenteras för att tillåta uppföljning och insyn. 

Kursutvärderingsprocessen ska vara en möjlighet för samtliga involverade parter att reflektera 

över kursens kvalitet. 

För att säkra att kursutvärderingarna fyller sitt syfte gäller följande principer: 

• Samtliga teknologer ska ges möjlighet att delta i kursutvärderingen 

• Kursutvärderingen ska genomföras i diskussion mellan teknologerna som gått kursen 

• Kursutvärderingen ska innefatta ett möte mellan teknologer och kursledning för att 

diskutera kursens genomförande och framtida förändringar 

• Resultatet av kursutvärderingen ska dokumenteras skriftligen. 

3.1.3 Representation 
LinTeks representation i nämnder och programplanegrupper syftar till att bevaka teknologernas 

intressen i beredning av frågor och beslut, samt att bidra till utvecklingen av upplägget för 

LiTHs utbildningar. Representationen ska skapa förtroende för LinTeks kvalitetsarbete samt 

förståelse för teknologernas perspektiv. 
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För att säkra att representationen i programnämnder och programplanegrupper uppfyller 

ovanstående syfte gäller följande principer: 

• Vid tillsättande av studeranderepresentanter i programnämnder och 

programplanegrupper ska det eftersträvas att alla berörda program är representerade. 

• Inför nämndsammanträdena ska utbildningsansvarig, vid behov, hålla ett förmöte med 

övriga studeranderepresentanter. 


