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Ansokan Sektionsfonden

~akgrund och syfte

Minskat engagemang
Senaste aren har man sett en negativ trend i form av en minskad vilja till engagemang hos

skolans studenter. Hosten 2015 anordnade man en stammosittning, det will saga en gratis

middag med underhallning, for alla karmedlemmar som deltog pa sin sektions hoststamma.

Det ledde till att sektionerna hade hogre narvaro pa sina stammor jamfort mot de senaste

wren. Darmed fattades beslutet att evenemanget stammosittningen skulle genomforas aven

verksamhetsaret 2017/2018.

Syf to
Syftet med stammosittningen ar motivera till ett okat engagemang hos studenterna for att

pa sikt kunna fortsatta lyfta studenternas roster i viktiga fragor.

Kostnadskalkyl

Stammosittningen kommer att ske den 9 december 2017 med ett beraknat

antal pa 200 personer.

Vara Antal Styckpris Totalt

Mat 200st 116 23 200:-

Efterratt 200st 35 7 000:-

Transport

Pist 1 5000 5000

Totalt 35 200:-

Ansokan

Projektledare soker ett bidrag pa 35 200 SEK ur sektionsfonden for att finansiera

stammosittningen.

Lulea Studentkar

Lulea Tekniska Universitet Tel: 0920-49 33 00

971 87 Lulea www.luleastudentkar.com

Organisationsnummer: 897000-9091

Plusgiro: 488 37 92-6
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Grundsyn

Lulea Studentkars grundsyn vilar pa alla individers ratt till utbildning. Ingen ska behova aysta fran hogre

utbildning pa grund av sociala, etniska eller ekonomiska skal. Studier som bedrivs pa heltid ska vary jamstallt

med forvarvsarbete och darmed ska samma lagar galla for studenter som for anstallda. Hogre utbildning skall

ge individen en mojlighet att utvecklas genom inhamtande av ny kunskap. Da kunskap ar i standig

forandring maste detta reflekteras i utbildningarna genom att individen ska Tara sig att kritiskt granska fakta

samt utveckla en formaga att betrakta ett problem ur flera perspektiv.

Mangfald

Studenter ar i dagens samhalle en heterogen grupp. Mangfald 'ar viktig i den akademiska varlden da det ger

individen ett bredare perspektiv av samhallet vi verkar i. I enlighet med diskrimineringslagen ska alla kanna

sig valkomna till akademisk utbildning. LTU ska ocksa ha en rydlig plan for hur likabehandlingsfragor ska

hanteras.

Oaysett socioekonomisk bakgrund, alder, kon, se~cuell laggning,

etnisk tillhorighet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder ska varje student erbjudas det

stod som varje individ har ratt till for att kunna fullfolja de akadenuska studierna.

Revideringsforslag:

Oaysett socioekonomisk bakgrund, alder, sexuell laggning, kon, konsidentitet, konsuttryck, etnisk

tillhorighet, funktionsvariation*, religion eller annan trosuppfattning ska varje student erbjudas det stud

som vaije individ har ratt till for att kunna fullfolja de akademiska studierna.

*All anvandning av ordet fiinktionshinder revideras till funktionsvariation.

Lulea Studentkar anser att:

• fragor som ror grunderna i diskrimineringslagen ska aktivt synliggoras inom universitetet

• det pa LTU ska finnas en likabehandlingsplan for studenterna och att den arligen foljs upp

• det ska finnas alternativa examinationsformer for studenter med sarskilda behov

Lulea studentkar

Asiktsdokument

3/8



• det ska finnas lattillganglig och gratis hjalp for de studenter som av sarskilda skal behover extra stod for att

klara av sina studier

• LTU aktivt ska arbeta for att alla studenter kanner sig trygga i den akadenuska miljon

Utbildning och dess kvalitet

For att hog kvalitet ska uppnas i utbildningarna ar det viktigt med en god koppling mellan utbildning pa

grundniva och pa avancerad niva till forskningen som bedrivs. Dagens samhalle har starka internationella

influenser och for att uppratthalla en bra kvalitet innebar det att bade forskning och utbildning pa

grundniva och avancerad niva beaktar ett internationellt perspektiv.

Pedagogik och metodik utvecklas standigt och nya former for tentamina kommer tas fram, att to till sig

dessa former for att hitta de optimala examinations- och inlarningsformen ska vara en naturlig del i

universitetets arbete.

I utbildning pa grundniva och avancerad niva ar det viktigt att fa mojlighet att utfora studier eller praktik

utomlands samt att tillgodorakna sig utlandska beryg. Det ar aven essentiellt att examina ar

gangbar internationellt. Forskningen ska halla internationell standard och vara konkurrenskraftig.

Revideringsforslag:

I utbildning pa grundniva och avancerad niva ar det viktigt att fa inojlighet att utfora studier eller praktik

utomlands saint att tillgodorakna sig utlandska betyg. Det ar aven essentiellt att examina ar gangbar

internationellt. Forskningen ska halla internationell standard och vara konkurrenskraftig.

Arbetslivsanknytning ar en viktig del i utbildningen da studenten far ett relevant samband mellan

utbildningen och arbetsmarknaden. Detta ger aven studenten en mojlighet att knyta kontakter infor sitt

framtida arbetsliv.

Lulea Studentkar anser att:

• det ska finnas en naturlig koppling mellan utbildning pa grundniva, avancerad niva och foiskning

• mojligheterna till utlandsstudier och utlandspraktik skall utokas och att detta ska ses som en sjalvklar del

av utbildningen

• det skall finnas en mojlighet att overklaga beslut om tillgodoraknade av kurser lasta vid ett utlandskt

larosate

• examensbevis skall vara internationellt gangbara

• examination ska ske pa ett rattvist, rattssakert och bedomningsliknande Batt for alla studenter

• studenter ska vara anonyma vid skriftlig tentamen och vid andra examinationsformer dar det ar mojligt
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• examinationsformer ska vara aktuella och mest lampade for den kurs studenten laser

• alla processer i den hogre utbildningen, soin ror studenten, ska utformas utifran studentens vag genoin

utbildningen

• regler gallande tillgodoraknande vid kurser pa samma niva ska vara rydliga, enkla och lika for alla larosaten

• en rekommenderad utbildningsplan ska finnas for ally LTUs utbildningar, kurserna i utbildningsplanen ska

hanga samman i en rod trad

• studenter ska ha utiymme for valfria kurser i sin utbildning

• alla kurser ska ha en kursplan och en studiehandledning, kursplanen ska varafaststalld minst 3 veckor

finnan kursstart och studiehandledningen ska vara faststalld och tillganglig vid kursstart

• samdiga kurser ska folja universitetets modulschema

• examinationsperioden for LP2 ska ligga efter juluppehallet och att oinexaminationsperioden for LP1 ska

ligga finnan juluppehallet

• ingen utbildning vid LTU ska vara av bristfallig kvalite

• en utbildning som riskerar att tappa examensratten ska inte anta nya studenter till programmet forran det

fines garantier om fortsatt examensratt

Personal pa Lulea tekniska universitet

Undervisande personal har en viktig roll i studenternas larande. Det ar d'aifor av yttersta vikt att

undervisande personal bade besitter stor kompetens inom det undervisande omradet samt har hog

pedagogisk skicklighet.

En annan faktor for god kvalitet i utbildning pa grundniva och avancerad niva ar att larare pa olika nivaer

ar med och utvecklar utbildningen for amnet. Undervisande personal ska aven ha goda pedagogiska

meriter och fardigheter samt kritiskt tankande. Centralt for kvaliten pa hogre utbildning ar aven

undervisande personals mojlighet till utveckling i sin profession.

Lulea studentkar anser att:

• undervisande personal ska ha en expertis inom ett for kuxsen relevant omrade

• undervisande personal ska ha god kunskap i kritiskt tankande

• kompetens alltid ska vara grundlaggande vid tjanstetillsattning

• LTU ska genoinfora provforelasningar vid anstallning samt premiera pedagogiska meriter, relevant

naringslivserfarenhet och forskningserfarenhet

• lektorer och professorer pa universitetet aktivt ska delta i samt utveckla utbildningen

• LTU ska ge mojligheter till fortbildning och pedagogisk utveckling for undervisande personal

• undervisande personal ska ha genomgatt minst 15 hp pedagogisk utbildning amnad for undervisning

inom hogre utbildning eller genomga sadan inom ett ar efter anstallningens paborjan
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• vid LTU ska det finnas en pedagogisk karriarstege dar larare som will utveckla sin pedagogiska skicklighet

premieras

Studentinflytande

Det ar av stor vikt att studenter genom organiserade former kan sakerstalla en rattvis och objektiv

utbildningsbevakning.

Det ar viktigt att studenter har mojlighet att p$verka sin utbildning. Detta ska kunna goras i dialog med

ansvariga fran universitetet samt anonymt via enkater. Aterkoppling skall ske gentemot berorda studenter

e$er dialog. Ansvariga larare ska kommunicera ut storre forandringar i en utbildning finnan dessa sker.

Studenterna ska ocksa ges mojlighet att paverka sin studiesociala miljo, som t.ex. bostader och motesplatser

for studenter.

Lulea Studentkar anser att:

• dagens arbete med utbildningsbevakning ska fortga

• studentinflytande ska finnas i alla beslutande och beredande organ pa LTU dar fragor soin ror studenter

berors.

• kursvarderingar ska anvandas for utveckling av kuxser och ska finnas tillgangliga samt aterkopplas till

studenterna

• studenter ska vara anonyms vid utvardering av kurser

• universitetet bor drivas i myndighetsform for ett lagstadgat studentinflytande

Ekonomi

Nar man studerar ska man inte behova arbeta extra eller fa ekonomiskt stod fran annat hall for att klara sitt

uppehalle. Studierna blir lidande om man, utover en 40—timmars arbetsvecka med studier, maste arbeta

extra.

Lulea Studentkar anser likval att mojligheten till att arbeta extra ska finnas for de studenter som will, utan att

det ska paverka studiemedlet.

Lulea Studentkar anser att:

• studiemedlet ska hojas till en niva lika med en fjardedel av prisbasbeloppet i manaden

• studier ska ses som jamstallt med forvarvsarbete

• systemet for fribeloppet ska ses over

• studenten ska ges mojlighet att vid bostadsbidraget fa en halvarsbaserad inkomstprovning
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• studenter ska ha lika manga karensdagar som forvarvsarbetande

• socialforsakiingssystemet ska ses over och student anpassas

• bidragsdelen ska uppga till minst 50% av det totala studiemedlet

Bostader

For att stimulera byggandet av studentbostader till skaligt pris behovs ett statligt stod likt investeringsstodet.

Studenterna ar en heterogen grupp vilket kraver olika bostadsryper. De vanligaste studentbostaderna idag ar

antingen ettor eller korridorsrum. Alla studenter ar dock inte ensamstaende eller har av andra orsaker inte

mojlighet att bo i dessa. Det maste finnas studentbostader for de studenter med fiulktionsvariation eller som

av andra orsaker inte kan bo i den rypiska studentlagenheten.

Lulea Studentkar anser att:

• alla studenter ska ha ratt till boende aret runt

• hyrorna pa studentbostader ska vara rimliga i forhallande till studiemedlet

• flera olika ryper av studentbostader ska finnas att tillga, sa att utbudet ar anpassat efter studentpopulationens

sammansattning

• staten ska subventionera byggandet av studentbostader

• det ska finnan mojlighet for studenter med funktionsvariation att tillga anpassade studentlagenheter

• alla studenter ska ha mojlighet att ~ bostadsbidrag

• to sig fran en studentbostad till campus inte ska to mer an 30 minuter, antingen medelst promenad eller

kommunala fardmedel

Arbetsmiljo och halsa

Det ar av stor vikt att studenten har mojlighet att fa stod av studenthalsan. I studiemiljon finns det manga

faktorer nom paverkar studentens halsa. Det ska finnan en studenthalsa av sadan kvalitet att alla studenter

kanner trygghet att uppsoka den. En trygghet for studenten ar tillgangen till studerandeskyddsombud.

Darfor bor detta finnan lattillgangligt for alla studenter. For att studenterna ska kunna fokusera pa sins

studier och aven kunna to del av det sociala livet ar det viktigt att campus ar sakert och har en tryggmiljo

Lulea Studentkar anser att:

• det ska finnas en val fungerande och for studenterna kand studenthalsa vid LTLJ
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• larosatet ska to ansvar for att studenthalsan och att dess funktion synliggors for studenterna

• det vid vaije plats dar det finns studenter ska finnas studerandeskyddsombud, likt det finns skyddsombud

vid andra arbetsplatser

• studenthalsan ska tillhandahalla en drog- och alkoholutbildning fgr studenterna

• det ska finnan en god arbets- och studiemiljo, bade fysisk och psykosocial, nom en forutsattning for att

lyckas med studier inom alla utbildningar

• Studenthalsan aktivt ska arbeta for att forbattra studiemiljon

• Vara campus med narliggande omraden skall vara val upplysta och att ingen student ska behova kanna sig

orolig for att bli utsatt for nagon brottslig eller annan krankande handling oaysett tid pa dygnet

Forskning

Lulea Studentkars grundsyn inom forskning ar baserad pa mojligheter och nytta. Vi will expandera den

mojlighet vara larosaten har att utvecklas inom forskning och vi vill att den foiskningen kommer bade

studenter och samhallet till gagn. Vi anser att en expansion av forskningen och de medel nom tilldelas vary

larosaten ar av hogsta vikt for kvalitet och progression for vara studenter. Hogskoleverket drar tydliga

paralleller mellan en utbildnings styrka och den vetenskapliga expertis nom undervisar pa utbildningen och

vi instammer i den analysen. Universitetskanslersambetet (UKA), tidigare Hogskoleverket*, drar

rydliga paralleller mellan en utbildnings sryrka och den vetenskapliga expertis nom undeivisar pa

utbildningen. Vi instammer i den analysen. For en utveckling av vara larosaten krays en starkare

utveckling av forskningen. Vi ar ocksa av asikten att den forskning nom bedrivs ska nyttogoras. Nyttogoras

bade inom utbildningen, genom ett studentnara arbete i avancerade och grundlaggande kuxser, samt

nyttogoras inom samhallet genom ett nara samarbete med omgivande samhalle och genom att uppfylla den

tredje uppgiften. Vi anser att doktoranders stallning borde starkas och att de ska ha en mer uppenbar plats i

arbetet pa ett larosate, bade involverade i utbildningen, kontakten med samhallet och kontakten med

studenterna.

* Andrat fr3n bara Hogskoleverket

Lulea Studentkar anser att:

• en rydlig strategi ska drivas vid varje larosate for nyttogorandet av forskningen

• samdiga doktorander vid Sveriges larosaten ska ha en trygg anstallning

• profilerade forskningsmiljoer ska beredas utokade medel for utveckling

• anstallningsforfarandet av doktorander ska folja gangse anstallningsforfarande av personal vid larosatet
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Proposition om Reglementesandring

Beslutsunderlag

Lulea Studentkars ledningsgrupp har noterat att Lulea Studentkars reglemente

ar i behov av uppdatering med hansyn till Reglernetite for Vnlberec~ning och

Nolleperiodef-e. Projektledaren for Lulea Studentkar har darfor tagit pa sig att

inkomma med forslag pa nya lydelser till reglementet. Nedan star att lasa

nuvarande lydelse och forslag till ny lydelse.

Reglemente for Valberedningen

Nuvarande lydelse:

Syfte

Att reglern l~.icr valberedfait2ge~is nrbetegeizoirfors iraoni Lulen Studerttkar.

Vnl

Valbeved~ren kan. ldggn frarr► forslag pn fler val~ei~erinre till l~n~st~~relserr Born kart. vd ja i~z
dessa pa knrstyrelse~~~.oten..

Nolleperiodsgruppen
Valbered~2irige~~i tillsar-ri~nai~s fined fore detta ir►.edle~nrri~r av laolleperiodsgrccpp, varav
rriinst en adel och rninst er►. o'ver~hosare, bereder valet av Lulen studerttkars
rzolleperiodsgrupp. Tlalet av Lulen sti~derttknrs raolleperiodsgr~tpp gors vid ett
karstyrelseir~ote och skn genorrforas i god tid innart arsskiftet.

K~rstyrelseti
Valberedrai~2geri tillsarn~na~•is n~~e~l rriinst tva fore cletta trieclle~ninar av Lulea stticdentknrs
Knrstyrelse bererler valet av Karstyrelse►Z.



Delegering nv ofi~llst~i~adiga vnl till knrstyyelse~i

Vi~d of~illstdn.digt val av Talrn~ans~res~~~liet och. vnlberedri.iazg sl~a fiillrr~dktige prova frag~tl~

o~r~ delegeri~~g nv ~less~ val till Karstyrelsen.

Forslag till ny lydelse:

Syfte

Att reglera l~z~r vnlbeiedriingens nrbetegeraorrfovs ir~orn Liclea Studentkni~.

v~l
I/alGerec~nirageni v~ js vid Ka~~llri~dktige.

Snmmansdttning

T~nlbererltiirtgeii Gestnr ~v tre valberednre, vmr av erg dr sarr~rnm2k~llniirle.

Delegeriyag av ofiillstdndiga val till karstyrelsert

Vial ofitllstandigt val av Tabnnnspresi~liet ocli valbeverlrait2g ska fttllrriaktige prove frngnra otn

tlelegering av dessn val till Knrstyrelsevi,
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Nolleperiodsgruppen

Nuvarande lydelse:

Syfte

Att vnr~ err. operativ gn~pp Hied ai~svar for att plarcera ocl~ geriorr fora Nolle~eriodett..

Srcm~riaticsiitt~iirtg

Linen studeii.tkars Nolleperiodsgr~cpp bestnr nv fyra Adlnr ocl~. fyra Overpl~osare.

Forslag till ny lydelse:

Syfte

Att vary ert oper~tivg►~~p~ fined aruvarfor att pinrtera odige~iorrforn Nolleperioden.

Vnl
Bererlfiirigerti nv Nolle~eriotlsgr~ipperi sker nv Projektlerinre tillsnrrtr►~arts r~ierl tva av
rrtedler►rn►ar~-ia fi~~n den sertnste Nolleperiodsg►~cippera, Mecl fordel kin Sttitdiesociala Enhefer~s
Ordfornr~de frati Teknologk~retti delta i beredningera, I~~let av Lulea studentk~rs
~iolleperiodsgr~~pp goys vid ett k~rstyrelser~~ote och. skc~ geiion forns i god tid i►ii~ian.
nrsskiftet.

Samma~asiittniaig
Lt~le~Sturlentk~rsNolleperiodsgnip~best~rnvrnnxirrtaltfyra (4)Adlaroclifyra(4)Ove►phosare.
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