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Studienämndens dokument
Syftet med följande dokument är att ge en överblick över studienämndens dokument.

Dokumenten
Studienämndens policy och åsiktsdokument samt Studienämndens måldokument ligger till grund för
studienämndens verksamhet. Studienämndens arbetsbeskrivning beskriver praktiskt hur
studienämnden arbetar för att uppfylla policy, mål och driva igenom studienämndens åsikter. För
specifika arbetsuppgifter finns mer ingående dokument. Strukturen visualiserar nedan.

Dokument för
specifika uppgifter

Arbetsbeskrivning

Policy och åsiktsdokument

Måldokument

Dokument för specifika uppgifter
De ingående dokumenten delas upp i offentliga och interna. Med offentliga dokument menas de
dokument som finns tillgängliga på studienämndens hemsida.
Offentliga dokument





Handledning vid kursgranskning
Checklista vid kursgranskning
Checklista för Röda tråden
Studienämndens kvalitetspris

Interna dokument





PROBBS
Plan vid ej fungerande kurs
Instruktioner kvalitetspris
Information om Teknisk fysiks
Studienämnd

De interna dokumenten finns på ledningsgruppens box. Dokumentet Information om Teknisk fysiks
Studienämnd skickas av studienämndens ordförande till kursansvariga lärare inför varje läsperiod.
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Ingående dokumenten
Nedan följer en kort beskrivning av studienämndens alla dokument.
Studienämndens policy och åsiktsdokument
Dokumentet beskriver studienämndens policy samt de åsikter som studienämnden har gällande
utbildningens kvalitet.
Studienämndens måldokument
Dokumentet beskriver studienämndens vision, syfte samt de mål studienämnden har.
Studienämndens arbetsbeskrivning
Dokumentet specificerar studienämndens arbetsuppgifter.
Studienämndens kvalitetspris
Dokumentet förklarar prisets syfte, kriterier för priset samt motiv till tilldelning.
Instruktioner för studienämndens kvalitetspris
Internt dokumentet som är till för studienämndens ordförande så att denne vet vad som ska göras i
arbetet runt studienämndens kvalitetspris.
Plan vid ej fungerande kurs
Internt dokument för studienämndens ordförande. Ska fungera som stöd vid ej fungerande kurser.
PROBBS - Plan för Rekrytering Och Bibehållande av Befintliga Studienämndsmedlemmar
Internt dokument för studienämndens ordförande. Ger riktlinjer och tips på hur rekryteringen till
studienämnden bör gå till samt hur studienämndens befintliga medlemmar kan stimuleras för att de
ska fortsätta vara med i studienämnden.
Information om Teknisk fysiks Studienämnd
Internt dokument i form av att det ej är upplagt på studienämndens hemsida. Dokumentet skickas av
studienämndens ordförande till kursansvariga lärare inför varje läsperiod. I dokumentet beskrivs
studienämnden samt hur studienämnden arbetar vid kursgranskning.
Handledning vid kursgranskning
Dokumentet är till för studienämndens medlemmar och ska fungera som stöd vid kursgranskning.
Checklista vid kursgranskning
Dokumentet är till för studienämndens medlemmar och ska underlätta arbetet med kursgranskning
genom att medlemmen kan ”kryssa för” de arbetsuppgifter som ingår i kursgranskning.
Checklista för Röda tråden
Dokumentet är till för och ska fyllas i av studienämndens medlemmar vid kursgranskning. Tanken är
att formuläret ska ge vägledning för att hitta eventuell felaktig information på Röda tråden.
Dokumentet skickas via e-post till studienämndens ordförande.
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