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Studienämndens kvalitetspris
Prisets syfte
Syftet med studienämndens kvalitetspris är att stimulera personer till att höja kvaliteten på de
komponenter som hör till programmet Teknisk fysik samt att tacka de personer som har bidragit till en
förhöjd kvalitet av programmet.

Kriterier för priset
De kriterier som gäller för priset är:
1) Priset kan tilldelas
 Föreläsare
 Handledare
 Studievägledare
 Programledning
 Institutionsledning
 Administrativ personal
 Alumner
 Etc.
2) Priset kan inte tilldelas
 Studenter
 Person/personer som ej uppfyller motiv till tilldelning eller prisets kriterier
3) Priset kan tilldelas en person eller grupp av personer som har gjort något utöver det vanliga
för att förbättra kvaliteten på programmet Teknisk fysik.
4) Nomineringar till priset får ges av studenter på programmet Teknisk fysik, således även av
studienämndens medlemmar och ordförande.
5) Tidigare års pristagare får nomineras.
6) Studienämnden beslutar och enas om pristagare vid speciellt avsatt möte.
7) Priset delas ut i samband med programmets sommarfika, om inte studienämnden beslutar
något annat.
8) Endast pristagare offentliggörs.

Studienämnden förutsätter sig rätten att när, och under vilka omständigheter som helst, ändra de
kriterier som ligger till grund för priset. Dock måste majoriteten av studienämndens medlemmar
godkänna förändringarna av kriterierna.
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Motiv till tilldelning
Priset kan gå till en person eller grupp av personer som uppfyller ovan kriterier. En viktig sak att
tänka på är att inte nominera någon för att de är en pedagogisk lärare eller bra handledare utan att
tänka ett steg längre:


Vad har denna person eller grupp gjort för att kvaliteten på programmet skall bli så hög som
möjligt?



Ingår det i personens arbetsuppgifter eller driver denna person genom sin sak för att förbättra
programmet?



Är personen lyhörd för förändringar och vill göra något åt det som är dåligt?

Några exempel på motiv till tilldelning:






Tagit utvärderingar på allvar och förbättrat sig/sin kurs
Utveckling av efterfrågad kurs
Under längre tid fått mycket positiv kritik
Visar gensvar på studenters idéer och förslag och driver utveckling
Arbetar tydligt för att förbättra studenternas situation
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