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Studienämndens policy och åsiktsdokument
Studienämnden är Teknisk fysiks studentorganisation för kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet ingår det
att:







Genomföra kursgranskning på programmets kurser
Diskutera resultatet av kursrapporter och utvärderingar
Vara en kontakt mellan studenter och programledning
Diskutera kurserna i sitt sammanhang – programmet
Föreslå förändringar
Utse kvalitetspristagare

För fullständig information om studienämndens arbete, se dokumentet Studienämndens
arbetsbeskrivning.

Studienämndens policy
Studienämndens policy innehåller delar om medlemmar, bemötande, kursgranskning, medlemens roll
samt ordförandes roll.
Medlemmar
Varje klass bör åtminstone besitta 1 representant och max 6 representanter i studienämnden.
Bemötande
Det är viktigt att som representant från studienämnden bemöta studenter, lärare, institutioner,
programledning och annan personal vänligt och med respekt för att de ska vara tillmötesgående.
Studenter på programmet ska alltid känna sig välkomna att kontakta vilken studienämndsmedlem
som helst vid frågor och åsikter. Som studienämndsmedlem bör du vara lyhörd för de åsikter som
studenterna på programmet har och förmedla dem vidare till berörda parter.
Kursgranskning
Det är kursansvarig lärares ansvar att genomföra kursrapport och kursutvärdering. Studienämnden
genomför ej kursrapporten eller kursutvärderingen åt läraren men erbjuder sig att granska
kursrapporten, ge förslag på utvärderingsfrågor samt förmedla studenternas åsikter.
Medlemens roll
Studienämnden bygger på engagemang från dess medlemmar. Medlemmarna förväntas att delta på
studienämndens möten, genomföra kursgranskningar, vara en kontaktkanal för andra studenter och
förmedla studenternas åsikter. Medlemmen behöver ej fungera som stöd för andra studenter eller själv
genomföra förbättringar på kurs- eller programnivå.
Ordförandes roll
Ordförande är länken mellan de parter som ingår i Teknisk fysiks kvalitetssystem. Det förväntas att
ordföranden leder kvalitetsarbetet i studienämnden och använder de åsikter och förslag som
studienämnden har i programmets kvalitetsarbete.
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Studienämndens åsikter
Nedan finns studienämndens enade åsikter i ett urval av områden som berör studienämnden och
programmet. Tanken är att dessa åsikter ska underlätta för studienämndens medlemmar vid val av
ståndpunkt samt att externa parter ska veta vad studienämnden står för.
Studienämnden anser


att Umeå universitets regelsamling ska följas av utbildningens alla inblandade parter.
http://www.student.umu.se/regelsamlingen/



att Umeå naturvetar- och teknologkårs åsiktsdokument bör beaktas av utbildningens alla
inblandade parter.
http://www.ntk.umu.se/content/v1-%C3%A5siktsdokument



att studienämnden ska förhålla sig till det som framgår av F-sektionens stadga.
http://www.ntk.umu.se/f/sektionen/stadgar

Ytterligare/mer specifikt anser studienämnden


att programmets kvalitetsarbete ska sträva efter att tillfredsställa de förväntningar och behov
som programmets alla inblandade parter har.



att tydliga röda trådar ska förekomma i programmets rekommenderade studievägar.



att valbarheten i programmets kursutbud ska vara god och att kurser av både breddande samt
fördjupande karaktär ska ingå i programmet.



att tvärvetenskapliga kurser ska finnas i programmets kursutbud.



att samarbete ska ske över kursgränser i programmets rekommenderade studievägar så att
undervisande lärare är medvetna om studenternas förkunskaper, att undervisningen följer en
röd tråd och att på programkurser som går parallellt ska schemakrockar undvikas i den mån
det går.



att om schemaändringar är nödvändiga under kursens gång ska ändringarna genomföras i
samråd med studenterna på kursen.



att lärarna på kurserna som ingår i programmet ska vara lyhörda inför studenternas
önskemål.



att lärarna på kurserna som ingår i programmet ska besitta rätt kompetens inom både
ämneskunskap och pedagogik.



att kurserna som ingår i programmet ska innehålla tydliga kopplingar till aktuell forskning och
arbetsliv samt att exempel på tillämpningar ska ges i den mån det går.
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att kurserna som ingår i programmet ska ha väl genomtänkta kurshemsidor och att
kurshemsidorna ska innehålla nödvändigt material för kursen.



att examinerande uppgifter från tidigare kurstillfällen samt lösningar till dessa ska finnas
tillgängliga för studenterna på de kurser som ingår i programmet.



att examinationen på kurserna som ingår i programmet ska spegla kursens innehåll samt att
examinationsformen ska vara anpassade efter kursens karaktär.



att lösningsförslag ska presenteras alternativt finnas tillgängliga efter examinationstillfället för
studenterna på de kurser som ingår i programmet.



att ett lämpligt antal omexaminationstillfällen ska erbjudas på de kurser som ingår i
programmet samt att omexaminationstillfällena ska i den mån det går schemaläggas så att
kollision med ordinarie examinationstillfälle för andra kurser som ingår i programmet
undviks.



att alla kurser som ingår i programmet ska utvärderas minst en gång per kurstillfälle.



att programmet ska utvärderas av studenterna minst en gång per år.



att kurs- och programutvärderingar ska vara utformade så att både studenter, lärare och
programledning kan nyttja resultaten.



att resultaten från kurs- och programutvärderingar ska finnas tillgängligt för studenterna på
programmet.



att orättvisor eller särbehandling av studenter ska ej förekomma inom programmet.

