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Göta studentkår - Trygghet, Gemenskap och Försprång
Oavsett bakgrund och förutsättningar är det en självklarhet för Göta studentkår att du
skall kunna börja studera på högskolan, få en trygg och social studietid, en högkvalitativ
relevant utbildning samt kunna få användning av sin utbildning oavsett inriktning, efter
studietiden. Göta studentkår eftersträvar därför att alla studenter vid Göteborgs
universitet ska känna en gemenskap, få ett försprång ut i livet efter studierna samt känna
sig så trygga som möjligt under sin studietid.

1.

Högskolan i samhället

Högskolan har en viktig roll att fylla i samhället och högskolan bör därför avspegla den
mångfald som finns representerad i samhället. Göteborgs universitet är ett av landets
bredaste och mest mångsidiga lärosäten. Därför är det extra viktigt att utbildningarna vid
universitetet främjar akademisk frihet, hållbar utveckling och likabehandling.

Göta studentkår kräver att
●

högre utbildning ska främja den demokratiska diskussionen, inte minst genom att
bidra med kritiska perspektiv

●

all högre utbildning ska genomsyras av ett kritiskt, intersektionellt och hållbart
förhållningssätt i den mån det är möjligt

●

högskolestudier ska betraktas som en del av det livslånga lärandet

●

all högre utbildning ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet

●

den akademiska friheten ska främjas

●

högre utbildning ska inte användas för att lösa tillfällig arbetslöshet

●

Göteborgs universitet ska använda utbildningsmaterial som är fritt från stereotypa
framställningar samt att, i de fall då detta inte är möjligt alltid problematisera och
diskutera den bild som ges

●

högre utbildning ska främja hållbar utveckling

●

alla utbildningsprogram ska innehålla tvärvetenskapliga kurser och bildande
utblickar från det egna huvudområdet

2.

Vägen till högre utbildning

Antagningssystemen ska vara anpassade för att säkerställa en bred rekrytering och
motverka strukturell diskriminering. Antagningssystemet ska även vara lättillgängligt. Att
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alla gymnasieprogram inte längre ger högskolebehörighet, samt införandet av
meritpoäng, är exempel på tidiga val i livet som påverkar möjligheterna att studera vidare.

Den ekonomiska situationen är för många avgörande för huruvida de ska våga satsa på
att utbilda sig. Studiemedelssystemet ska ge alla en chans till utbildning och studenter
ska kunna klara av att studera heltid på sina studiemedel. Studiemedelssystemet ska
därför ge en ekonomisk trygg studietid och innefatta ett realistiskt, stabilt och överskådligt
återbetalningssystem. Studiemedlet ska ligga på en nivå så att studenter kan konsumera
utefter vad som anses vara en skälig levnadsstandard. Studiemedelssystemet ska ge
möjlighet att återuppta studier senare i livet, trots tidigare studier.

Bostadssituationen för studenterna i Göteborg är akut vid varje terminsstart, och har varit
så i flera år. Det behöver bli betydligt lättare att hitta en bostad till en rimlig hyra, såväl för
nyinflyttade studenter som för studenter som har förändrade bostadsbehov. Ingen ska
behöva välja bort studier på grund av bostadsbrist. Vid nybyggnationer av bostäder är det
viktigt att fastighetsbolagen tar hänsyn till att studenterna utgör en heterogen grupp
medborgare vars främsta gemensamma nämnare är den låga inkomsten.

Många studenter har tankar på att förlägga delar av sina studier utomlands via några av
lärosätenas utbytesprogram. Utbyten är ett av de bästa verktygen för internationalisering
och utbytesverksamheten bör därför tas tillvara. Lärosätet ska också erbjuda den utresta
studenten möjlighet till kontinuerlig kontakt under utlandsvistelsen för att följa upp utbytet
och dess kvalitet samt att stödja studenten vid eventuella problem.

Heltidsstudier skall likställas med arbete och därför också ges lika villkor som ett
heltidsjobb. En student ska kunna vara sjukskriven, ha semester och kunna försörja sig
själv och sin familj genom studier.
Göta studentkår kräver att

Antagning
●

all gymnasie- och vuxenutbildning ska ge grundläggande högskolebehörighet
och underlätta övergången till högre studier

●

alla ska ha möjlighet att när som helst i livet kunna införskaffa sig grundläggande
högskolebehörighet

●

antagningssystemet ska vara anpassat till samhällspopulationens mångfald och
gynna en breddad rekrytering
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●

antagningssystemet ska vara tillgängligt och lättöverskådligt

●

alla som uppfyller behörighetskraven ska ha samma möjligheter att studera

●

de studenter som antas till en utbildning ska också ges möjlighet att slutföra den

Studenters ekonomi
●

Studiemedlet skall bestå till 100 % av bidrag eller studielön

●

studiemedelssystemet inte ska styra universitetets upplägg av den utbildning
som ges

●

inga återbetalningar av studiemedel ska krävas under studieuppehåll

●

inga återbetalningar av studiemedel ska krävas under tider då studier bedrivs
utan studiemedel

●

fribeloppet endast ska baseras på de månader då studenter studerar med
studiemedel

●

studiemedelssystemet ska vara utformat så att det går att kombinera
deltidsstudier och arbete på deltid

●

bidragsdelen av studiemedlet ska vara pensionsgrundande

●

nivån på studiemedlet årligen uppjusteras enligt konsumentprisindex

●

ingen ränta ska läggas på studieskulden under perioden studenten tar ut
studiemedel

●

studiestödet ska ligga på en nivå att beloppet täcker levnadskostnader för en skälig
levnadsstandard

●

det ska finnas rabatterade priser på kollektivtrafiken i Västra Götalands län som
kan utnyttjas av alla studenter, oavsett ålder

Studentbostäder
●

en students hyra ska inte behöva uppgå till mer än en tredjedel av studiemedlet

●

en studentbostad ska ha tio-månaders hyra

●

det ska finnas en bostadsgaranti för studenter vid Göteborgs universitet

●

det ska ges statligt stöd för nybyggnationer av bostäder avsedda för en
heterogen studentpopulation

●

Göteborgs stad ska ta ansvar för att de studenter som väljer att förlägga hela
eller delar av sin utbildning på Göteborgs universitetet erbjuds en adekvat
bostad senast en månad innan planerad studiestart

●

minst 10 % av den byggbara marken som Göteborgs stad tilldelar varje år ska gå
till studentbostäder tills dess att bostadskrisen för studenter är över.

●

Det ska fastställas en blocköverskridande handlingsplan från Göteborgs stad
som säkerställer bostadsgaranti för studenter i Göteborg senast 2021
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Internationalisering
●

utbildningsprogram ska möjliggöra internationella utbyteskurser och främja
internationellt samarbete

●

information om kurser och programutbildningar ska ges såväl på svenska som på
engelska samt ytterligare språk om möjligt

●

Göteborgs universitet och Göteborgs stad ska ta ansvar för de utländska
studenter som väljer att förlägga hela eller delar av sin utbildning på universitetet
samt för att internationella studenter känner sig välkomna i Göteborg så väl
innan, som under och efter sina studier

●

det ska finnas en obligatorisk uppföljning med ansvarig för institutionen i början
av varje termin med de studenter som föregående termin förlagt sin utbildning
utomlands

●

all information som är relevant för studenternas möjlighet att genomföra sin
utbildning ska finnas tillgänglig på minst svenska och engelska samt ytterligare
språk om möjligt

3.

Student i akademin

Studentinflytande är en av grundvalarna för Göteborgs universitet. I lag finns reglerat att
studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor
och att respektive lärosäte ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att
vidareutveckla utbildningen. Att studera vid Göteborgs universitet innebär därför ett
ansvar att vara med och utveckla studentinflytandet vid lärosätet.

Utbildningens kvalitet står och faller med studentens möjlighet att vara delaktig i
undervisningen. Eftersom den delaktigheten framförallt sker genom kontakten med den
undervisande personalen måste den lärarledda tiden öka. Detta både för student på plats
på campus så väl som för distansstudenter.

Göta studentkår kräver att

Student i akademien
●

heltidsstudier ska i regel motsvara en lagstadgad arbetsvecka och motsvarande
ska gälla för deltidsstudier

●

alla studenter ska ha möjlighet att få en pedagogiskt och ämnesmässigt kvalitativ
introduktion till akademiskt skrivande
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●

alla studenter ska ha möjlighet att få en pedagogiskt och ämnesmässigt kvalitativ
språkhandledning

Studentinflytande
●

studenter ska finnas representerade i alla beslutande och beredande organ samt
när beslut fattas av enskilt beslutande organ/instans

●

det vid Göteborgs universitet ska finnas kollegialt valda organ med ansvar för
forskning och utbildning

●

samtliga organ inom universitetet ska vara sammansatta så att ingen aktör har
ensam majoritet

●

det ska hållas regelbundna beslutsmöten på alla nivåer i universitetets
organisation där studenterna är representerade

●

Göteborgs universitet ska se studentinflytandet som en viktig del i kvalitetsarbetet

●

Göteborgs universitets webbplats ska hållas uppdaterad med vilka
studentrepresentanter som finns, så långt det går

●

alla studenter, lärare och övrig personal ska känna till studenters rättigheter och
skyldigheter

●

att alla studentrepresentanter ska känna sig väl förberedda på sina studentuppdrag

Studievägledning
●

alla studievägledare ska ha studievägledningskompetens, och att ämneskunskap
bör vara meriterande vid tillsättning av studievägledare

Social trygghet
●

varje institution (eller studentavdelningen) ska ha en person med särskilt ansvar
för information om studenters sociala trygghet

●

studenter ska kunna vara sjukskrivna på deltid med sjukersättning

●

studenter ska kunna få betald semester under till exempel sommaruppehållet,
utan att behöva avsluta studierna

●

föräldraförsäkringen anpassas så att studenter får en inkomst minst i nivå med
studiemedlet under föräldraledigheten

●

studenter ska kunna få försörjningsstöd på samma villkor som övriga
medborgare

●

alla studier ska vara sjukpenninggrundande

●

karenstiden vid sjukersättning för studenter ska vara samma som för
arbetstagare
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●

student som inte tar studiemedel ska inte förlora sin sjukpenninggrundande
inkomst
1

●

det ska finnas gratis studenthälsovård

●

studenter ska få gratis tandvård och sjukvård

●

studenthälsovården ska ha tillräckliga resurser i relation till antalet sökande
studenter

Studiemiljö
●

universitet ska tillhandahålla ett antal studieplatser som motsvarar minst 40% av
den totala studentpopulationen vid Göteborgs universitet.

●

Göteborgs universitet ska ta ansvar för studenternas fysiska och psykosociala
arbetsmiljö

●

studenter och personal ska ges möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet på lika
villkor

●

det ska finnas trådlös uppkoppling i alla Göteborgs universitets lokaler

●

det ska finnas ergonomiskt utformade studieplatser som passar olika studenters
behov och Göteborgs universitet ska aktivt arbeta för att de problem som
uppmärksammas med exempelvis bristande ergonomi också åtgärdas

●

såväl undervisningssalar, grupprum och studieplatser ska vara välförsedda med
elförsörjning

●

lokalerna vid Göteborgs universitet ska vara anpassade efter den
undervisningsform som bedrivs, samt passa studenter med olika behov och
förutsättningar

●

principerna för externa aktörer i studiemiljön ska vara liknande över hela
universitetet

●

undervisning förlagd utanför Göteborgs Universitet lokaler ska uppfylla samma
krav som universitets egna policys och regler som rör studenters arbetsmiljö
samt tillgänglighet och likabehandling

●

det ska finnas ett gemensamt tydligt bokningsbart system för studieplatser och
grupprum som är tillgängliga för studenterna

●

alla ytor på universitetet ska vara tillgänglighetsanpassade

●

det alltid ska finnas någon datorsal och några studieplatser som är tillgängliga
dygnet runt

●

det ska finnas genusneutrala alternativ till könade omklädningsrum eller andra
ytor

1

Studenthälsovård innebär vård av studenter där besvären är kopplade till studierna,
exempelvis stress och ergonomi.
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4.

Utbildning

Studenterna vid universitetet ska kunna tillgodogöra sig en högkvalitativ utbildning.
Pedagogiskt kompetenta lärare är en viktig aspekt för att kunna uppfylla detta. En
mångfald av kurser och studieformer ska erbjudas vid Göteborgs universitet.

Göta studentkår kräver att

Kostnader i samband med studier
●

samtliga utbildningar som ges på- eller av ett svenskt lärosäte ska vara avgiftsfria
för såväl svenska- som inresande studenter.

●

utgifter i samband med obligatoriska moment ska inte bekostas av enskild
student, så som resor till och från verksamhetsförlagd utbildning eller praktik,
läkarintyg vid utredning av stödinsatser för student med funktionsnedsättning
eller material i samband med praktiska moment.

●

kurslitteratur vid Göteborgs universitet ska ha en max-prisgaranti för
sammanställd litteraturlista på enskild kurs som är i förhållande till antal
högskolepoäng som kursen ger

Pedagogik
●

formell högskolepedagogisk utbildning och/eller erfarenhet ska vara så väl
prioriterat som meriterande vid anställning av lärare

●

vid anställning av undervisande personal bör den tätgrupp som tagits fram under
rekryteringsprocessen prövas praktiskt i sin pedagogiska skicklighet, exempelvis
genom en provföreläsning inför en panel bestående av sakkunniga i så väl ämne
som pedagogik och/eller ämnesdidaktik samt studenter

●

Göteborgs universitet ska sträva efter en varierad könsfördelning och mångfald i
lärarkåren, och detta ska beaktas vid rekrytering

●

alla lärartjänster vid Göteborgs universitet ska utlysas offentligt, både nationellt
och internationellt

●

det ska vara tydligt i alla utlysningar att pedagogisk kompetens och
ämneskompetens står i fokus

●

universitetet bör hitta incitament som gör högskolepedagogik meriterande och
eftersträvansvärt

●

alla undervisande doktorander ska ha genomgått behörighetsgivande
högskolepedagogisk utbildning
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●

doktorander inte används som lärare i brist på disputerade lärare

●

varje student som studerar på heltid ska i snitt ha minst 20 timmar lärarkontakt
per vecka, och motsvarande för deltidsstudier

●

alla studenter ska ha rätt till återkoppling på inlämningar och examination

●

specialpedagogisk kompetent personal och resurser ska finnas tillgänglig som
stöd för studenter med funktionsnedsättningar som har särskilt pedagogiskt
behov i samband med samtliga utbildningsformer

●

samtliga utbildningsmoment, inklusive instuderingstid och självstudier ska ha en
tydlig påvisbar pedagogisk anknytning

Utbildningskvalitet
●

ska hålla samma höga kvalitet oavsett om de ges på hel- eller halvfart eller på
distans

●

Göteborgs universitet kontinuerligt utvecklar sitt kvalitetsarbete

●

kvalitativa mål ska överordnas kvantitativa mål

●

praktik och verksamhetsförlagd utbildning ska vara en viktig grund för
kvalitetssäkring

●

all schemaläggning ska ske genom ett universitetsgemensamt bokningssystem

●

alla studenter ska kunna självregistrera sig via nätet

●

alla kurs- och utbildningsplaner ska gå att hitta via ett universitetsgemensamt
system på webben

●

Göteborgs universitet ska konsekvent bedriva högre utbildning och anpassa
utbildningen efter de förkunskaper som finns

●

Göteborgs universitet ska vid rekrytering beakta akademiska meriter och/eller
erfarenheter från andra lärosäten

Kursmaterial
●

skall granskas ur ett kritiskt, intersektionellt och hållbart perspektiv

●

kurslitteratur ska finnas tillgänglig både som e-bok, talbok och punktskriftsbok att
låna på universitetsbiblioteket i sådana volymer som motsvarar behovet i kursen

●

all kurslitteratur ska finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i en volym
anpassad efter antal kursdeltagare, dock minst motsvarande 10 % av antalet
studenter på kursen.

●

kurslitteraturen ska ha ett skäligt pris där kursmaterialets mängd ska stå i
proportion till kursens storlek och nivå

●

på litteraturlista för kurs skall uppskattat totalpris för obligatorisk litteratur anges
tydligt
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●

det ska finnas möjlighet för alla som undervisar att spela in undervisningen samt
tillgängliggöra det inspelade materialet via lärplattform

●

alla kurser ska ha en kursguide eller liknande, där bland annat läsanvisningar till
föreläsningar kan ingå

●

kursguide inte ska ersätta kursplan

●

all elektronisk kurslitteratur ska länkas via lärplattformen, förutom om det finns en
pedagogisk poäng med att studenterna ska leta efter kurslitteraturen på egen
hand

●

universitetet ska kontrollera att kurslitteratur går att tillgå samt att de länkar till
elektronisk kurslitteratur som ges till studenterna stämmer

Laborationer, exkursioner och fältstudier
●

har höga säkerhetskrav och att studenterna ska vara garanterade en säker labb-,
exkursion-, fältmiljö

●

Universitetet ska inför laborativa och exkursiva moment samt fältstudier
analysera studiemiljöriskerna och vidta nödvändiga olycksförebyggande åtgärder

●

Universitetet ska förse studenterna med de förkunskaper som krävs för säker
laboration, exkursion eller fältstudie.

●

som ingår i en kurs ska vara relevanta, och vara knutna till kursens innehåll och
mål

●

bedömning av praktiska moment som laborationer inte enbart ska utgöras av
betygssättande på en rapport, utan också av de laborativa
momenten/färdigheterna

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
●

all verksamhetsförlagd utbildning ska vara kostnadsfri för studenterna

●

de studenter som läser en utbildning som innehåller verksamhetsförlagd
utbildning eller praktik ska ha en VFU-plats/praktikplats som är relevant för
utbildningen

●

Göteborgs universitet ska ansvara för placering vid de utbildningar som har VFU
eller praktik, alla extra resekostnader som tillkommer på grund av VFU/praktik
ska ersättas av Göteborgs universitet

●

alla VFU-handledare ska ha genomgått handledarutbildning

●

alla VFU-handledare ska ha avsatt tid för handledning

●

Göteborgs universitets ska ha tydliga avtal med huvudman i samband
VFU/praktik om ansvarsfördelning för så väl studenters som handledares
arbetsmiljö
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Handledning
●

handledningstiden i kurser där handledning ingår inte ska vara mindre än 3
timmar per vecka för heltidsstudier

●

alla studenter vid uppsatskurser ska vara garanterade handledare senast veckan
innan uppsatsperioden påbörjas

●

handledare och examinator ska inte vara samma person

Kursvärderingar
●

ska göras i alla kurser, och att alla som läser en kurs ska ges möjlighet att fylla i
kursvärderingen

●

resultatet av kursvärderingarna ska återkopplas på ett tydligt sätt, både till
studenterna som fyllde i kursvärderingen och till nästa studentkull, och ska göras
tillgänglig på Göteborgs universitets lärplattform (GUL)

●

ska innehålla ett självvärderingsmoment

●

hur kursvärdering genomförs och presenteras för studenterna ska framgå av
kursplan

●

det i alla program ska göras programvärderingar

●

Göteborgs universitet ska använda ett universitetsgemensamt system för
kursvärderingar och programvärderingar

Fristående kurser
●

Göteborgs universitet ska värdera orienteringskurser högt

●

Göteborgs universitet ska underlätta tillgodoräkning av fristående kurser inom
program

●

fristående kurser ska finnas inom alla utbildningsområden vid Göteborgs
universitet

●

det ska finnas relevanta sommarkurser som kan användas i en examen

Avancerad nivå
●

utbildning på avancerad nivå inte ska ses enbart som en rekryteringsbas till
forskarutbildning

●

tillgodoräkning av kurser från avancerad nivå till forskarnivå ska undvikas

●

det ska finnas ett varierat utbud av utbildningar på avancerad nivå

●

det ska vara möjligt att läsa en master som tvärar mot studentens kandidat
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●

utbyten med andra lärosäten såväl inom som utanför Sverige ska vara
tillgängliga för studenter på avancerad nivå för att tillgodose en akademisk
mångfald i utbildningen

Utbildningens forskningsanknytning
●

forskningsanknytning i utbildning ska vara självklart och tydligt

●

varje kursplan ska ange hur forskningsanknytning sker

●

Göteborgs universitet ska arbeta för att det blir enkelt för studenter att ta del av
forskningen inom sitt utbildningsområde

Arbetslivsanknytning
●

alla studenter ska vara väl förberedda på arbetslivet genom kontinuerlig arbetslivsanknytning
genom hela studietiden

●

Göteborgs universitet ska skapa incitament för enskilda lärare att arbeta med
arbetslivskontakter i sin undervisning

●

CV-skrivande, intervjuträning och andra kompetenser för arbetssökande ska
finnas tillgängliga för alla studenter

●

Göteborgs universitet på ett tydligt sätt ska lyfta fram arbetsmarknadens
möjligheter för respektive utbildning

5.

Forskarutbildning

Det ska vara enkelt och tillgängligt att kunna söka en forskarutbildning och det ska vara
ett självklart val tillsammans med andra karriärmöjligheter. För att kunna möjliggöra detta
krävs att det tas ett helhetsgrepp om möjligheterna att kunna ta sig vidare genom att
både vägen till studierna och grundutbildningen genomsyras av forskningsanknytning och
att det satsas tidigt för att kunna skapa en rekryteringsbas för framtida forskning.

Göta studentkår kräver att

●

den svenska forskarutbildningen ska vara fyraårig

●

Göteborgs universitet ska arbeta aktivt med att uppmuntra fler doktorander av
underrepresenterad könsidentitet att söka sig vidare uppåt i den akademiska
hierarkin

●

alla lediga platser på forskarutbildningen ska utlysas och sökas i öppen nationell
och/eller internationell konkurrens
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●

beslut rörande forskarutbildningen ska beredas och fattas i de kollegiala organen
på Göteborgs universitet där studentrepresentanter inkluderas

Doktoranders trygghet
●

alla doktorander ska anställas från första dagen då de inleder forskarstudierna,
inga former av prövotider får förekomma

●

ingen ska antas till forskarutbildning utan färdig finansiering för hela
utbildningstiden

●

licentiatexamen ska vara en möjlighet, inte ett krav

●

högskolepedagogiska kurser ska ingå i forskarutbildningen

●

doktorander ska ha rätt till personalutveckling

●

doktorander vars studier finansieras med utbildningsbidrag eller stipendier ska ha
rätt till samma sociala försäkringssystem som anställda doktorander

Doktorandernas situation
●

de administrativa system som finns vid Göteborgs universitet ska ta hänsyn till att
doktorander är både studenter och anställda

●

doktorander som är studentrepresentanter ska få förlängning av sin tjänst
motsvarande den tid uppdraget kräver, där även inläsning av handlingar och
avrapportering ska inräknas

●

Göteborgs universitet ska se till att det finns ett brett utbud av kurser för
doktorander

●

Göteborgs universitet ska informera alla doktorander om deras rättigheter och
skyldigheter

Arbetsbörda
●

inte ska beräknas till mer än 40 timmar per vecka för heltidsarbete

●

alla doktorander ska ha reell möjlighet att slutföra sin utbildning inom
förutbestämd tidsram, och att förlängning av forskarutbildningen ges vid
bristande forskningsmiljö eller handledning

●

upplägg och förläggning av institutionstjänstgöring ska utgå från målen i den
individuella studieplanen, inte universitetets behov av exempelvis undervisande
lärare

Handledning
●

doktorander ska kunna påverka valet av huvud- och biträdande handledare
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●

byte av handledare ska vara en reell möjlighet för alla doktorander som behöver
det

●

alla som handleder doktorander ska ha genomgått en handledarutbildning

●

handledarutbildning ska bland annat gett insikter i jämställdhets- och
mångfaldsfrågor

●

6.

karriärvägledning ska vara en integrerad del av forskarutbildningen

Avslutning av studierna

Det ska finnas tydliga regler kring examination och betyg.

Göta studentkår kräver att

Examination och betyg
●

all examination ska vara anonym så långt det är möjligt

●

alla betyg ska gå att ompröva

●

plussning, det vill säga att omexamineras även vid tidigare godkänt betyg, ska
vara möjligt

●

betygskriterier ska framgå av kursplan, betygen ska vara målrelaterade och
jämförbara med i kursplan fastställda kriterier

●

det i alla kursplaner ska framgå vilket/vilka lärandemål som prövas vid varje
examinationsmoment

●

minuspoäng skall inte kunna utdelas vid examination

●

begränsning av antalet examinationstillfällen inte ska göras om examinationen
består av en uppsats, hemtentamen eller salstentamen

●

betyg ska meddelas studenten och rapporteras in i LADOK senast 15
arbetsdagar efter examinationstillfället

●

Omtentamen ska kunna flyttas om rättning av originaltentan blir försenad

●

Försening vid rättning av examination får inte överskrida antalet frånvarande
dagar, till exempel vid sjukdom eller storhelg.

●

alla studenter ska ha rätt om de så önskar till genomgång av rättad
examinationsuppgift med examinator

●

vid omprövning av tentamen ska studenter ha rätt till byte av examinator

●

alla studenter inom program ska erbjudas relevant praktik eller motsvarande om
minst 15 hp

●

studenter som skriver uppsats ska kunna göra det individuellt om de så önskar
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●

inga examinationer eller obligatoriska moment förläggs på kvällar och helger vid
dagskurser, och motsvarande för kvälls- och helgkurser

●

alla obligatoriska moment ska ge högskolepoäng

●

vid samtliga praktiska moment under kurs ska endast en tvågradig betygskala
appliceras, innehållande godkänt och underkänt/icke-godkänt

●

7.

handläggningstiden för att få ut examensbevis inte ska överstiga en månad

Likabehandling

Göta studentkår representerar en heterogen studentgrupp och därför bör all vår
verksamhet spegla vår studentgrupp. Det är viktigt att universitet har en inkluderande
studiemiljö och att alla studenter ska behandlas lika oavsett funktionsnedsättning,
könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religiös åskådning, familjesituation och
socioekonomisk bakgrund samt ges samma möjligheter att påverka sin utbildningstid.

Göta studentkår kräver att

Tillgänglighet
●

alla studenter ska kunna ha lika villkor för att genomföra sin utbildning

●

inga studenter ska diskrimineras

●

det ska vara tydligt var du som student kan vända dig om du blivit diskriminerad

●

Göteborgs universitet aktivt ska motverka användandet av härskartekniker

●

Göteborgs universitet aktivt ska arbeta för att motverka utanförskap och för att skapa en
inkluderande studiemiljö

●

Göteborgs universitet ska ha tillgänglighetsanpassade lokaler

●

studenter som på grund av funktionsnedsättning behöver ledsagning, tolk och dylikt ska
kunna få detta även utanför föreläsningar, till exempel vid grupparbeten

Jämställdhet och Mångfald
●

det på varje fakultet och institution, liksom på universitetet centralt, ska finnas jämlikhetsoch likabehandlingsplaner som inkluderar studenterna

●

positiv särbehandling ska användas som ett jämlikhetsfrämjande verktyg inom Göteborgs
universitet

●

stickprov på det systematiska jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska genomföras
regelbundet på olika utbildningar vid Göteborgs universitet, exempelvis genom
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talartidsmätning eller med riktade intervjufrågor i samband med kvalitetsutvärdering av
enskild utbildning
●

att ett normmedvetet mångfalds-, och genusperspektiv ska återfinnas i alla program på
alla nivåer vid Göteborgs universitet

●

högskolepedagogik ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt

●

Göteborgs universitet ska arbeta aktivt för att få fler doktorander från samhällets
minoritetsgrupper samt de grupper som är i minoritet inom varje lokal
doktorandpopulation

●

8.

Göteborgs universitet ska arbeta aktivt med breddad rekrytering och breddat deltagande

Samverkan

Göteborgs universitet arbetar ständigt med olika former av samverkan med samhället utanför
universitetet. Göta studentkår anser att all samverkan ska vara genomtänkt och att möjligheterna
till att studenterna ska få mervärden ska beaktas.

Göta studentkår kräver att
●

all samverkan som bedrivs av Göteborgs universitet ska vara väl genomtänkt och ha ett
tydligt syfte

●

Göteborgs universitet ska sträva efter att initiativ till samverkan också ska kunna komma
studenterna till nytta

9.

Samarbeten

Göta studentkår samarbetar med flera aktörer, både genom specifika avtal och genom
samarbetsorganisationer. Det är viktigt att dessa samarbeten har en tydlig funktion och att de ska
vara positiva för antingen Göta studentkårs medlemmar eller för de studenter som Göta
studentkår representerar.

Göta studentkår kräver att
●

Sveriges förenade studentkårer (SFS) ska vara en spetsig påverkansorganisation och
ska inte arbeta med medlemsstöd förutom i vissa undantagsfall

●

de aktier som ägs av Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) inte ska skiftas eller säljas
ut
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●

i händelsen att aktier som ägs av Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) skiftas ut ska
dessa fördelas mellan medlemskårerna baserat på helårsstudenter (HST)

