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[CA1]

Detta direktiv beskriver hur LinTek skall arbeta med de utmärkelser som LinTek delar ut. 

Direktivet fastställs av kårstyrelsen.   

Detta direktiv syftar till att beskriva hur LinTek skall arbeta med de utmärkelser som LinTek 

delar ut. 

Detta direktiv gäller för alla utmärkelser inom LinTek.  

Utkast färdigställt den 2 juni av Hanna Johnsen.  

Fastställt enligt beslut på Kårstyrelsemöte [nr 11 13/14]  

Revideringar har gjorts: 

den 14 maj av Cecilia Abrahamsson. Fastställt på Kårstyrelsemöte [nr 12, 19/20] 

Nedan skall LinTeks alla utmärkelser listas 

Syftet med LinTeks pedagogikpris, Gyllene moroten, är att uppmuntra och lyfta fram goda 

pedagoger som inspirerar och motiverar studenterna på LiTH.   

Alla teknologsektioner får nominera en lärare som visat på god pedagogik det senaste 

kalenderåret. De kriterier som de nominerade bedöms på är engagemang, pedagogisk skicklighet 

och pedagogiska metoder i relation till ämnet. Kårstyrelsen utser ansvarig person så väl som 

jury. Juryn skall bestå av tre till fem personer som har god insyn i pedagogik varav minst en av 

dessa bör vara utanför LinTeks verksamhet. 

Som bedömningsunderlag för att utse vinnaren av gyllene moroten skall flera parametrar tas i 

beaktning. Dessa skall inkludera de av teknologsektionerna inskickade nomineringstexterna, 

kursvärderingar, kursutvärderingar samt eventuella tidigare nomineringar. Ytterligare 

bedömningsgrunder kan bland annat vara intervjuer med studenter som haft den nominerade 

läraren. 
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Vinnaren av utmärkelsen får ett vandringspris, en glasmorot samt en prissumma som delas ut 

under högtidliga former på våren.  

Syftet med Engagemangsstipendiet är att uppmuntra de studenter eller studentorganisationer 

som genom sitt ideella engagemang medfört långsiktiga förbättringar för studentlivet. Det ideella 

arbetet skulle till exempel kunna beröra utbildning, samverkan, miljö eller jämställdhet.  

Alla studenter på LiU får nominera den student/studentorganisation som genom sitt ideella 

engagemang medfört långsiktiga förbättringar för studentlivet. Nomineringstiden bestäms av 

NA som också tillsätter och sammankallar juryn. 

Priset delas ut under högtidliga former på våren.  

I de fall då samarbete med externa parter sker vid utmärkelser skall samarbetet dokumenteras 

via ett avtal. I avtalet skall det tydligt framgå vad de externa parterna samt LinTek åtar sig att 

göra. 


