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Inledning  
Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet är en 
partipolitiskt och religiöst obunden studentkår. Studentkårens huvudsyfte är att främja 
studiesituationen för sina studenter genom att föra fram studenternas åsikter till de parter som 
påverkar studenternas situation såväl i som utanför Linköpings universitet.  

StuFFs medlemmar väljer årligen ett fullmäktige. Fullmäktige är studentkårens högst beslutande 
organ och i detta dokument sätter fullmäktige StuFFs principiella ställningstaganden i frågor som 
rör universitetet och studenters situation. Principprogrammet är direkt under stadgan 
studentkårens högst rangordnade dokument.  

Syftet med dokumentet är att tydligt formulera hur StuFF ställer sig i frågor som rör lika villkor 
och rättigheter, utbildning, arbetsmiljö, studiesociala frågor och extern påverkan. De principer 
och åsikter som lyfts i detta dokument lägger grunden för StuFFs påverkansarbete mot 
Linköpings universitet och övriga parter.  

Grunden för ett fungerande påverkansarbete och ansvarstagande för studenters situation är en 
god relation med Linköpings universitet. StuFF ska alltid sträva efter att upprätthålla en bra 
relation och goda samarbeten med universitetet. Förutom en god relation till universitetet så ska 
StuFF följa de lagar och regler som finns. Diskriminering i någon form överhuvudtaget är aldrig 
acceptabelt i StuFF eller på universitetet. Förutom ovanstående är det även viktigt att kåren tar 
sitt ansvar när det kommer till hållbar utveckling och att minska påverkan på miljön. 

Med princip menas grundläggande åsikter och ställningstaganden i breda och smala frågor som 
gäller över tid. Principiella ställningstagande gäller exempelvis, att StuFF ska upprätthålla en god 
relation med Linköpings universitet. 
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1 Lika villkor  
 

Alla har lika rätt till högre utbildning. Vid Linköpings universitet ska alla kunna tillgodose sig 
utbildning och känna sig välkomna. Detta gäller socioekonomisk bakgrund, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning och funktionsnedsättning. På Linköpings universitet ska alla känna sig välkomna. 
Förutom att aktivt driva dessa frågor, ska StuFF sprida information som hjälper studenter att 
förstå deras rättigheter och skyldigheter. 
 

1.1 Lika rätt till utbildning  
StuFF anser att: 

● universitetet måste öka informationsspridningen till att gälla grupper som normalt inte söker sig 
vidare till högre studier  

● universitetet ska arbeta för att uppnå en jämn social rekrytering. Bland annat genom 
informationsspridning och skolsamverkan där även vuxenutbildningen ska inbegripas  

● det ska vara möjligt att studera kostnadsfritt på universitetet (ex. datorer i bibliotek, 
kursreferenser på bibliotek osv.)  

● såväl allmänna som särskilda behörighetskrav ska vara relevanta och rättvisande för den 
aktuella utbildningen, och inte i onödan utestänga sökande  

● det ska finnas goda möjligheter till komplettering av tidigare utbildningar  

● meriter från utländska studier ska kunna ge behörighet till högre utbildning  

● universitetet ska öka andelen studenter från underrepresenterade grupper  

● universitetet ska skapa inkluderande normer och värderingar i verksamheten och 
organisationen  

● universitetet ska spegla samhällets sammansättning 

● alla studenter ska ha samma möjligheter till lärande, kunskapssökande och deltagande i 
studentlivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund  

● studenter ska ges förutsättningar att kunna fullfölja sina universitetsstudier oavsett bakgrund 
och livssituation 
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1.2 Sexuella trakasserier  
StuFF anser att: 

● universitetet aktivt ska arbeta med att förebygga och motverka sexuella trakasserier  

● universitetet aktivt ska arbeta för att skapa en trygg miljö för alla studenter och anställda samt 
att det finns en oberoende instans som verkar mot sexuella trakasserier  

● sexuellt kränkande aktiviteter inte får förekomma, det är särskilt viktigt att detta undviks i 
samband med studiesociala aktiviteter  

● studentaktiviteter ska utformas så att de motverkar objektifiering 
 

1.3 Funktionsnedsättning 
StuFF anser att: 

● universitetet ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning  

● universitetet ska garantera alla studenter möjligheten att delta i undervisning på lika villkor 
oavsett funktionsnedsättning  

● universitetet ska erbjuda personligt stöd till personer med funktionsnedsättning 

● universitetet ska tillhandahålla tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning  

● universitetet ska ge studenter med särskilda behov de anpassningar som behövs i undervisning 
och examinerande moment 

● studentlivet och sociala aktiviteter ska vara planerade och utformade så att alla kan delta 
obehindrat 

● om någonting hindrar studenter med funktionsnedsättning att genomföra sina studier på 
universitetet så ligger det ansvaret hos universitetet och inte hos studenten själv 

 

1.4 Etniska trakasserier 
StuFF anser att: 

● universitetet aktivt ska arbeta med att förebygga och motverka etniska trakasserier  

● universitetet aktivt ska arbeta för att skapa en trygg miljö för alla studenter och anställda samt 
att det finns en oberoende instans som verkar mot etniska trakasserier  

● etniskt kränkande aktiviteter inte får förekomma, det är särskilt viktigt att detta undviks i 
samband med studiesociala aktiviteter 
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2 Utbildning  
 

En av Linköpings universitets främsta uppgifter är att tillgodose samhället med utbildning och 
forskning av hög kvalité. För att klara av uppgiften krävs att krav ställs på flera olika områden, 
från universitetets syn på kunskap till att utforma en miljö där högkvalitativ forskning och 
utbildning kan ske. Det ska även ställas krav på områden som fördelning av resurser, lärares 
kompetens, examination samt studenters möjlighet att påverka. Förutom att aktivt driva dessa 
frågor, ska StuFF sprida information som hjälper studenter att förstå deras rättigheter och 
skyldigheter. 
 

2.1 Högskolans samhällsroll  
StuFF anser att: 

● universitetet ska främja, bevara och kritiskt granska kunskaps- och kompetensutvecklingen i 
samhället  

● universitetet ska vara ett oberoende utbildningsorgan, där vetenskap förmedlas, utvecklas och 
bevaras genom utbildning och forskning  

● universitetet oberoende främjas genom en ej detaljreglerande fördelning av forskningsanslag 

● universitetet bör värdera alla utbildningar lika  

● hållbar utveckling ska vara en aktiv del av universitetets arbete och genomsyra alla utbildningar 

2.1.1 Tillgänglighet 
StuFF anser att: 

● universitets huvudsakliga uppgift är att vara tillgängligt för alla som är verksamma där  

● universitetet ska ha öppettider som tillgodoser studenters och personalens behov 

2.1.2 Forskning 
StuFF anser att: 

● universitetet ska se forskning och utbildning som två lika viktiga delar av sin verksamhet  

● tvärvetenskaplig och disciplinär forskning vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap 
ska komplettera varandra  

● universitetet ska få minst lika stort basanslag som andra jämförbara universitet  
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● bristande forskningsanknytning inte kan accepteras för någon institution eller grundutbildning  

● externt finansierad forskning ska bedrivas med full kostnadstäckning utan subvention från 
basanslag  

● externt finansierad tillämpad forskning enbart ska bedrivas under förutsättning att en balans 
råder mellan grundforskning och tillämpad forskning 

2.1.3 Ekonomiska förutsättningar  
StuFF anser att: 

● det är statens uppgift att finansiera högre utbildning och att inga avgifter ska tas ut av 
studenten för att få genomgå högre utbildning, detta gäller även studenten inom EU/EES-
området  

● tekniska hjälpmedel som krävs i studierna ska vara avgiftsfria  

● förbrukningsmaterial, som ingår i obligatoriska kursmoment, ska bekostas av universitetet  

● universitetet kontinuerligt ska se över detaljreglering av avgifter i utbildningen, detta innefattar 
bland annat kostnader för kurslitteratur 

● resurstilldelning ska baseras på vad som är motiverat av respektive utbildnings innehåll och 
karaktär  

● universitetet ska tillföras medel per student så att de får en ökad mängd undervisning, 
handledning och lärarkontakt  

● den ekonomiska tilldelningen till humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik och 
utbildningsvetenskap bör ökas 
 

2.2 Vetenskapliga förutsättningar vid Linköpings universitet 
StuFF anser att:  

● utbildningen vid Linköpings universitet ska vila på vetenskaplig grund, konstnärlig grund eller i 
vissa fall beprövad erfarenhet  

● utbildningen ska göra studenten kritisk, medveten och kunskapskompetent samt bidra till 
studentens personliga utveckling 

● all utbildning på universitetet ska präglas av ett kritiskt förhållningssätt till kunskap  

● högre studier ska betraktas som en del av livslångt lärande  

● universitetsstudier ska ge studenten kunskap om förhållandet mellan vetenskapliga teorier och 
det samhälle dessa uppstått i  
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● all grundläggande utbildning inom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap ska ha en 
forskningsöverbyggnad 

 

2.3 Utbildningskvalitet 
StuFF anser att: 

● studenter ska ha rätt att vara och delta som studentrepresentanter i universitetets 
utvecklingsarbete, och vara beslutsfattande  

● studenterna ska ges möjlighet att enkelt kunna påverka innehåll och inriktning i kurser och 
utbildningen i helhet  

● universitetet alltid ska sträva efter att ha en minst lika hög utbildningskvalitet som jämförbara 
lärosäten  

● universitetet tar ansvar för att relevanta styrdokument finns tillgängliga för samtliga inblandade 
vid utbildningen 

2.3.1 Kursen  
StuFF anser att: 

● kursplaner ska finnas tillgängliga när ansökningsperioden öppnar 

● det i planering av kurser avsätts rimlig tid till självstudier i samband med examination  

● undervisningsschema för terminen ska vara fastställd och finnas studenter tillhanda i god tid till 
terminsstart  

● mål och syften med den enskilda kursen ska bidra till progression inom utbildningen 

2.3.2 Kurslitteratur 
StuFF anser att: 

● kurslitteraturen ska vara relevant  

● kurslitteraturen ska lyfta olika relevanta perspektiv på ämnet  

● kurslitteraturen ska vara tillgänglig för studenterna i någon form  

● all kurslitteratur ska finnas tillgänglig som referenslitteratur samt som 
utlåningsexemplarlitteratur  

● litteraturlistor ska vara fastställda och finnas studenter tillhanda i god tid innan terminsstart  

● kostnaden för kurslitteraturen för varje kurs ska vara på en rimlig nivå  
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● universitetet ska vara försiktig med att välja kurslitteratur som bara kan köpas av författaren 
själv 

2.3.3 Examination 
StuFF anser att: 

● examinationerna ska garantera att utbildningens syften och mål har uppnåtts efter 
examinationen  

● examination i möjligaste mån ska ske anonymt  

● examinationsformerna ska variera under utbildningen  

● examination ska fungera som ett lärtillfälle integrerat i kursen  

● studenten ska erhålla resultatet på examination i skälig tid efter examination och i god tid före 
omexamination  

● examinationer ska i största möjliga mån inte hållas på helgdagar 

● någon typ av examinationsgenomgång genomförs efter varje tentamenstillfälle  

● återkoppling ska ges till studenterna på utförda examinationer 

2.3.4 Kursvärdering 
StuFF anser att: 

● alla kurser på grund- avancerad- och forskarnivå ska ha en integrerad kursvärdering 

● det ska finnas strukturer inom universitetet för att på ett lättillgängligt sätt spara och redovisa 
sammanställningar av kursvärderingar 

● resultat från kursvärderingar ska informeras till både studenter som avslutat och till de som ska 
börja kursen  

● resultatet från kursvärderingar ska användas i både planeringen och uppbyggnaden av kurser  

● det ska finnas ett universitetsgemensamt digitalt kursvärderingssystem 

● studenter ska ha möjlighet att lämna fritextssvar anonymt  

● kursvärderingar ska vara anonyma  

● kursvärderingar ska kunna genomföras på delkurser  

● universitetet ska arbeta för en god svarsfrekvensen  

● universitetet ska möjliggöra enkel tillgång till resultat från kursvärderingar för 
studentrepresentanter  
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● kursvärderingen ska vara tillgänglig och enkel att utföra  

● kursvärderingens resultat ska vara lättillgänglig 

2.3.5 Betyg 
StuFF anser att: 

● universitetet ska tillämpa absolut betygssättning  

● universitetet ska tillämpa den betygsskala som används inom ämnet i resten av landet eller som 
är mest lämpat för utbildningsmomentet 

2.3.6  VFU 
StuFF anser att: 

● universitetet ska ansvara för samordning och planering av VFU:n samt att bedömningsunderlag 
tillhandahålls till verksamheten och handledaren 

● det ska finnas tydlighet kring ansvar och skyldighet av alla parter 

● det ska tydligt framgå vart studenten ska vända sig vid förhinder för genomförande av VFU 
och även finnas tydlig ansvarsfördelning 

● det ska finnas riktlinjer kring vilka rättigheter och skyldigheter studenter har vid en VFU under 
extraordinära händelser  

● VFU:n ska vara relevant för utbildningens inriktning  

● varje handledare ska få handleda max två studenter samtidigt under VFU-perioden  

● handledaren ska ha färdigheter och kompetens inom det område som studenten är inriktad på. 
För handledare inom lärarprogrammet innebär det färdighet och kompetens inom rätt ämne och 
årskurs  

● VFU: n ska vara lagd så pass tidigt så att studenten kan fatta beslut om utbildningen är lämplig 
för denne  

● nödvändiga resekostnader under VFU-perioden ska inte betalas av studenten  

● universitetet i största möjliga mån ska tillhandahålla VFU-platser för studenter inom 
Östergötlands län 

● handledaren ska leva upp till universitetets kriterier  

● universitetet ska tillhandahålla utbildning för handledare 

● handledaren ska ha utfört den tillhandahållna utbildningen inom en rimlig tid före VFU:n 
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2.3.7 Praktik 
StuFF anser att: 

● praktiken ska ha koppling till vetenskap/teori  

● praktiken ger möjlighet för studenten av visa på förståelse mellan praktik och vetenskap/teori 

● universitet ska ha tydliga kriterier på vad som anses vara en godkänd praktikplats 

2.3.8 Examen och examensrätt 
StuFF anser att: 

● examensordningen ska vara enkel och lättöverskådlig  

● examensordningen ska innehålla kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen eller 
yrkesexamina som ska uppfylla kraven för motsvarande generell examen och leda till en sådan  

● magister/masterexamen eller motsvarande yrkesexamen ska ge behörighet att söka 
forskarutbildning  

● universitetet ska erbjuda attraktiva utbildningar såväl i programform som i fristående kurser 
med möjlighet att bygga en egen examen  

● staten ska upprätthålla ett examenssystem, samt efter prövning tilldela examensrätt till 
högskolor  

● staten kontinuerligt ska bedöma om utbildningen har hög kvalité 

● vid indragen examensrätt ska universitetet se till att studenterna utan besvär kan fullfölja sin 
utbildning med bibehållen kvalitet på annat lärosäte 

 

2.4 Akademisk miljö 
StuFF anser att: 

● den akademiska miljön ska innehålla praktiska möjligheter för universitetets samtliga aktörer 
för att föra utvecklande vetenskapliga samtal  

● universiteten ska främja en miljö där vetenskap kan expandera 

2.4.1 Studentrepresentanter 
StuFF anser att: 

● studenter ska ha rätt att vara och delta som studentrepresentanter i universitetets 
utvecklingsarbete, och vara beslutsfattande  

● alla studenter har rätt att vara studentrepresentant  
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● universitetet ska ha en riktlinje för studentrepresentation  

● studentrepresentation ska finnas i alla beslutsfattande forum 
 

2.5 Universitetsläraren och examinatorn 
StuFF anser att: 

● universitetets examinatorer ska ha god pedagogisk kompetens i examinatorsrollen och tillgång 
till pedagogisk kompetensutveckling 

● all undervisande personal vid universitetet ska genomgå fortlöpande pedagogisk utbildning  

● samtliga nyantagna doktorander och till universitetet nytillkomna lärare ska genomgå en 
pedagogisk introduktionskurs  

● universitetet ska arbeta för att samtliga anställda görs medvetna om och får utbildning i Lika 
Villkor  

● lärare ska vara forskarutbildade eller ges möjlighet att genomgå sådan utbildning  

● lärare ska ha möjlighet till pedagogisk meritering  

● lärare ska kunna hantera digitala verktyg 

2.5.1  Forskningsanknytning 
StuFF anser att: 

● akademiska lärare ska beredas utrymme för forskning till en del av sin tjänst 

● all grundläggande utbildning inom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap ska ha en 
forskningsöverbyggnad  

● Undervisningen som sker på universitetet ska ha vetenskaplig förankring 

● kurser ska planeras så att interaktionen mellan grundutbildning och forskning främjas  

● varje student under sin grundutbildning vid något tillfälle ska ha undervisats av en professor i 
sin utbildning 
 

2.6 Den forskarstuderande 
StuFF anser att: 

● forskarstudentens ställning mellan studerande och lärare/forskare inte får medföra att 
universitetet tar mindre ansvar för denne i något avseende  
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● den som antas till forskarutbildning ska ges full finansiering med social trygghet under hela sin 
studietid  

● forskarstudenten ska ges tillgång till en egen arbetsplats  

● universitetet erbjuder forskarstuderande upp till max 20 % institutionstjänstgöring inom 
utbildning, forskning eller administration  

● information om lediga doktorandplatser ska spridas öppet genom systematisk nationell 
utlysning, så att alla studenter ges samma möjlighet att söka 

● universitetet ska se till att den forskarstuderande efter avlagd examen är förberedd för ett 
yrkesliv såväl inom som utanför akademin 

● kraven på en doktors- eller licentiatavhandling ställs så att det är möjligt att avlägga examen 
inom utsatt tid  

● kostnader som uppstår i samband med disputation aldrig ska läggas på den forskarstuderande 
 

2.7 Studievägledning 
StuFF anser att: 

● universitetet ska ta ansvar för den övergripande studievägledningen  

● inom varje utbildningsområde och ämne ska studenten garanteras god och lättillgänglig 
studievägledning  

● studievägledningen ska arbeta för att utveckla sina arbetsområden i samarbete med lärare och 
studenthälsan  

● utöver dessa ska studenter erbjudas en studiehandbok som uppdateras kontinuerligt 

2.7.1 Utlandsstudier 
StuFF anser att: 

● alla studenter ska få information om möjligheten till utlandsstudier i god tid innan en ansökan 
ska skickas in  

● alla studenter som uppfyller kraven ska ha möjlighet att söka till utlandsstudier  

● studenten ska få information och hjälp med tänkt eller genomgången studiegång och 
tillgodoräknande av kurser vid utlandsstudier från studievägledaren 

● granskning av lärosätena som är aktuella vid utlandsstudier ska ske så att utbildningskvalitén 
säkerställs 
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2.8 Planering och schema 
StuFF anser att: 

● schemat för terminen ska finnas lättillgängligt i tillräckligt god tid före terminsstart så att 
studenter ska få möjlighet att planera sina studier  

● ändringar i schemat under kursens gång bör i största möjliga mån undvikas, om förändringar 
måste ske bör det förmedlas tydligt till studenter  

● varje lärare ska i den mån som det är möjligt publicera information innan kursen börjar så att 
studenterna kan få en överblick över arbetet i kursen  

● information om när tentamen ska vara samt hur den ska genomföras ska finnas tillgängligt när 
kursen startar 

● utbildningens upplägg ska finnas tillgänglig när ansökningsperioden börjar 

 

3 Arbetsmiljöfrågor 
  
En god arbetsmiljö på Linköpings universitet är en förutsättning för att verksamheten ska hålla 
en hög nivå. Den fysiska, den sociala och den organisatoriska arbetsmiljön ska främja 
studenternas studietid både på campus och på kårhusen. Salar, studieplatser och matplatser ska 
finnas tillgängliga för alla studenter och ska i första hand utgå från studenternas behov. De 
digitala lärmiljöerna ska vara enkla att använda och studenterna ska ha rätt att påverka dessa. 
Förutom att aktivt driva dessa frågor, ska StuFF sprida information som hjälper studenter att 
förstå deras rättigheter och skyldigheter. 

3.1 Studier och studiemiljö 
StuFF anser att: 

● universitetet ska arbeta för att skapa och bibehålla ett öppet och bra arbetsklimat 

● regelbundna pauser ska ingå i schemalagd undervisning  

● ingen students personliga integritet ska kränkas under studierna  

● det ska vara lätt för studenter att ta kontakt med lärare och be om hjälp  

● det ska vara lätt för studenter att ta kontakt med studievägledare och Studenthälsan för att få 
stöd och hjälp  

● samordning av undervisning och examinationer planeras på ett sätt så att ohållbara 
studiesituationer för studenten undviks  
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● verksamhet utanför campusområdena, så som praktik eller motsvarande, ska bedrivas på ett 
sådant sätt att den ej skapar en ohållbar studiesituation i form av stress eller ohälsa  

● studie- och sittplatser ska vara ergonomiska 

● universitetet ska tillgodose studenternas behov av pauser och avkopplande miljöer 
 

3.2 Salar och läsplatser 
StuFF anser att: 

● samtliga undervisningslokaler ska möta högt ställda krav på ventilation, ljus, stolar, bord och 
övrig utrustning  

● tillräckligt med undervisningslokaler ska finnas vid respektive campus 

● maximala antalet personer för salen inte ska överskridas under föreläsning/undervisning  

● universitetet ska prioritera flexibla lokaler som kan möta många behov  

● speciallokaler ska finnas tillgängliga, och att samma krav ställs på dessa som på övriga 
undervisningslokaler  

● alla salar ska ha tillgång till lämpliga tekniska hjälpmedel  

● fullgod utrustning och tillräckligt antal läsplatser ska finnas tillgängliga för alla studenter  

● det ska finnas varierande studieplatser som möter studenternas och studiernas olika behov  

● studenternas undervisning bör ske i närhet till institutionen  

● det ska finnas tysta lässalar på alla universitets campus  

● det ska finnas vilorum på alla universitetets campus 
 

3.3 Bibliotek 
StuFF anser att: 

● alla studenter ska ha tillgång till välfungerande bibliotek  

● biblioteken ska ha generösa öppettider  

● biblioteken ska verka för en höjd informationskompetens hos studenterna  

● biblioteken och bibliotekarierna ska vara delaktiga i utbildningarna  

● relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och databaser ska finnas tillgängliga elektroniskt  
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● all ordinarie kurslitteratur ska finnas tillgänglig som referenslitteratur och/eller 
utlåningsexemplar på universitetsbiblioteken  

● biblioteken ska i första hand utgå från studenternas behov 
 

3.4 Matplatser 
StuFF anser att: 

● avgiftsfria och välutrustade uppvärmningsmöjligheter för mat ska finnas tillgängliga för alla 
studenter på respektive campus  

● det ska finnas tillräckligt med uppvärmningsmöjligheter så att det inte bildas alltför stor 
köbildning  

● det ska finnas tillräckligt med matplatser där det går att sitta och äta  

● det på respektive campus ska finnas ett varierat utbud av restauranger där det går att köpa mat 
till ett pris som är rimligt för en student  

● universitetet ska främja studenternas möjligheter att äga och driva ideella verksamheter som 
erbjuder försäljning av mat och dryck 
 

3.5 Tekniska hjälpmedel 
StuFF anser att: 

● studenter vid universitetet ska vid behov erbjudas kurser i grundläggande datorhantering  

● all kurs- och utbildningsinformation ska finnas tillgänglig på universitetets webbplats 

● universitetet ska tillhandahålla ett trådlöst nätverk med bra täckning på alla campusområden  

● studenten ska kunna lämna in arbeten via elektronisk väg  

● universitetets lärplattform ska möjliggöra snabb och direkt kommunikation mellan studenter, 
studenter och lärare, samt studenter och annan personal  

● studenter ska ha fri tillgång till datorer på campus  

● studenter ska ha fri tillgång till mjukvaror som ingår i undervisning/examination 

● det ska finnas kostnadsfri teknisk support att tillgå för studenterna 

● digitala examinationssystem ska vara kompatibelt med de vanligaste operativsystemen  

● studenter ska få påverka lärplattformarnas utformning  
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● all information ska vara lättillgänglig och samlas på ett ställe för att underlätta för studenterna 

4 Studiesocialt 
 

En god studiesocial miljö på Linköpings universitet är en viktig förutsättning för att studenter ska 
trivas och frodas under sin tid vid universitetet. Detta börjar redan första dagen med 
mottagningsverksamheten där de nyblivna studenterna får sitt första intryck av universitetet. Det 
är därför viktigt att detta sköts på ett bra sätt så att de nyblivna studenterna blir lockade att 
fortsätta sitt engagemang inom de studiesociala aktiviteterna som finns i sektionerna men också 
de sektionsöverskridande aktiviteterna. Därför anser StuFF att det behöver finnas klara riktlinjer 
för hur sektionssamarbeten, hållbart engagemang och kårhusen ska skötas. StuFF anser också att 
det är viktigt med medlemsförmåner som lockar studenter till att bli studiesocialt aktiva studenter. 
 

4.1 Studentlivet 
StuFF anser att: 

● studentkulturen ska vara inkluderande och anpassad för att passa så många som möjligt 

● studentkulturen ska inte alienera omgivande samhälle 

● studentkulturen ska vara positiv och icke-kränkande 

 

4.2 Mottagningsverksamhet 
StuFF anser att: 

● det ska finnas en mottagning för alla nya studenter  

● mottagningen ska vara inkluderande och givande inför studierna  

● minst hälften av mottagningsaktiviteterna ska vara alkoholfria  

● en kåröverskridande mottagningspolicy ska finnas och den ska respekteras och efterföljas av 
såväl StuFF som sektioner och deras representanter  

● alla inblandade i mottagningen verkar för att pennalism inte förekommer  

● att alla arrangörer och medarbetare/faddrar genomgår fadder-utbildning innan mottagningen 
(utbildning kan ge behörighet under flera år)  

● kontraktsbrott ska beivras 
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4.3 Sektionssamarbeten 
StuFF anser att: 

● sektionsavtal ska upprättas med alla sektioner, för att tydliggöra samarbetet med sektionerna  

● sektionsavtal ska utgöra grunden för ekonomisk ersättning till sektionerna  

● sektionsavtal med sektioner ska tecknas för hela läsåret innan höstterminens start 

● sektionsavtalet ska vara likadant för alla sektioner  

● kåren ska finnas som stöd för sektionerna i deras arbete, utan att utföra deras arbete åt dem 
 

4.4 Hållbart engagemang 
StuFF anser att: 

● sektionsengagemang ska ske på ett hållbart sätt  

● kåren ska ge utbildningar för sektionsaktiva  

● kåren ska ge förutsättningar för att effektivisera och förenkla sektionens arbete  

● kårstyrelsen ska ges förutsättningar för att arbeta på ett hållbart sätt och ha en god arbetsmiljö 
 

4.5 Kårhusen 
StuFF anser att: 

● kårhusen ska finnas till för alla studenter  

● kårhusen ska presenteras under mottagningen  

● kårhusen ska vara tillgängliga för samtliga studenter under rimliga tider 

● kårhusen ska ha bokningsmöjligheter som tillgodoser studenternas intressen  

● kårhusen ska ha tillgång till mat samt dryck till rimliga priser 

● kårhusens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade 

 

4.6 Medlemsförmåner 
StuFF anser att: 

● kåren ska arbeta fram relevanta och förmånliga rabatter och erbjudanden för studenter  
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● kåren ska samarbeta med organisationer kopplade till universitetets verksamhet 

● medlemmar ska erhålla rabatterat pris på fester och aktiviteter 

5 Extern påverkan 
 

StuFF som studentpolitisk organisation bör även driva studentpolitik om frågor utanför 
universitetet som påverkar studenterna. Det är viktigt att se samspelet med det övriga samhället 
och fokusera på de delar som påverkar studenterna som bostad, transport, återhämtning samt 
studiemedel. Men det är även viktigt att StuFF samarbetar med andra kårer i Sverige samt 
säkerställer att näringsliv och alumner får vara med och påverka utbildningarna som ges vid 
Linköpings universitet. 
 

5.1 Studentstaden 
5.1.1 Bostad 
StuFF anser att: 

● kommuner, näringsliv, universitetet och StuFF ska samarbeta för att skapa levande 
studentstäder  

● studenter ska ha ett brett utbud av boendeformer  

● studenter ska ha möjligheten att bo i flera delar av studieorten  

● samhället ska ta ansvar för att tillgodose behovet av bostäder för studenter 

● allmännyttans bostadsbolag ska satsa på studentlägenheter med skälig hyra  

● nya studenter ska få bostad inom rimlig tid 

● studenter ska känna sig trygga i sitt bostadsområde 

5.1.2 Transport 
StuFF anser att: 

● det behövs enkla och snabba förbindelser mellan de vanligaste bostadsområdena för studenter 
och universitetets campus 

● universitetet ska tillgodose tillräckligt med cykelparkeringar för att möta studenternas behov  

● Östgötatrafiken ska ha förmånliga priser för studenter 

● Campusbussen ska finnas och vara avgiftsfri 
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5.1.3 Hälsa och välmående 
StuFF anser att: 

● studenter ska få samma tillgång till kommunal och regional service som övriga befolkningen  

● det är viktigt med grönområden nära universitetet  

● studenter ska ha god tillgänglighet till träningsanläggningar med förmånliga priser 

● studenter ska ha god tillgänglighet till kultur med förmånliga priser 

 

5.2 Påverkan på nationell nivå 
StuFF anser att: 

● ett gott samarbete ska finnas med övriga studentkårer på LiU för att påverka den nationella 
politiken  

● StuFF ska vara med i något nationellt samarbetsorgan med andra kårer  

● kåren genom medlemskapet i ett nationellt samarbetsorgan ska driva större studentpolitiska 
frågor om exempelvis studenters ekonomi, bostäder och välmående  

● studenter ska involveras i arbetet med större studentpolitiska frågor  

● de frågor som drivs på nationell nivå ska stämma överens med StuFFs studentpolitik på lokal 
nivå  

● alla svenska universitet ska ha likvärdig utbildningsnivå 
 

5.3 Studiemedel 
StuFF anser att: 

● studiemedlet ska garantera alla studenter en skälig levnadsstandard  

● återbetalningsplanen ska utformas så att individen har en rimlig möjlighet att avbetala 
studielånet innan pensionsåldern  

● studerande föräldrar ska ha möjlighet till utökat studiebidrag och höjd föräldrapenning  

● summan på fribeloppet ska motsvara en nivå så att den inte hindrar studenter från att arbeta 
utanför terminstid samt deltidsarbeta under terminstid  

● reglerna kring fribelopp ska vara flexibla och därigenom ta hänsyn till att studenters inkomst 
kan variera kraftigt under året  
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● studenter ska omfattas av ett likvärdigt trygghetssystem som arbetstagare  

● vid utlandsstudier ska det vara samma förutsättningar för att få studiemedel som i Sverige  

● det ska finnas möjlighet till utökad studiemedel vid utlandsstudier 
 

5.4 Näringsliv och arbetsmarknad 
StuFF anser att: 

● programmen kontinuerligt samarbetar med näringslivet vid utformning och utveckling av 
program/kurser  

● näringslivet integreras i utbildningen på olika sätt  

● alla utbildningar ska ha en tydlig koppling till arbetsgivare/näringsliv 

● det ska finnas en nära kontakt mellan studenter och näringslivet  

● näringslivet ska ha god kännedom om universitets utbildningar  

● kontakt mellan studenter och näringsliv ska vara levande under utbildningen  

● kåren ska uppmuntra och upplysa sektioner om kontakt med näringslivet  

● universitetet ska arbeta för att öka studenternas chanser på arbetsmarknaden 

5.4.1 Alumniverksamhet 
StuFF anser att: 

● universitetet ska följa upp sina alumner och deras anställningsbarhet  

● universitetet ska ha ett kontaktskapande nätverk för alumner  

● universitetet ska involvera alumner som en naturlig del i utvärderingen av utbildningsutbudet 

● alumnuppföljning ska genomföras av universitetet 
 

 
 
 


