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1. Principer för studentinflytande
Örebro universitet ska vara en attraktiv studieplats, med ett aktivt studentinflytande som präglas av engagemang, utveckling och en vilja att bidra till
att universitetet når sin vision och sina mål. En förutsättning för ett
välfungerande studentinflytande är att universitetet initierar, stödjer och
uppmuntrar våra studenters engagemang i utbildningen i synnerhet och i
universitetets arbete i allmänhet.
Det är samtidigt av vikt att det finns en studentkår som kontinuerligt arbetar
för att studenter vill engagera sig i universitets verksamhet. Aktiva studenter
som vill och kan påverka sin studiesituation är en central del i arbetet med
att upprätthålla en god kvalitet i våra utbildningar och bidrar till att de står
sig väl i den nationella och internationella konkurrensen.
Enligt 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) är kvalitetsarbete en gemensam
angelägenhet för universitets anställda och studenter. Studenter och
forskarstudenter vid Örebro universitet är medaktörer och har ett medansvar
att påverka och utveckla utbildningen. Att utveckla ändamålsenliga former
för ett likvärdigt studentinflytande är därigenom en viktig del av
kvalitetsarbetet på universitetet. Studentinflytande ska betraktas som en
ständig dialog där våra studenter och anställda tar ansvar för och samarbetar
för att förbättra den gemensamma verksamheten.
Policyn för studentinflytande ska ligga till grund som ett vägledande
dokument för en universitetsgemensam syn på studentinflytande, med syfte
att fungera som en central strategi för att höja kvaliteten på vår verksamhet.
Policyn för studentinflytande har utarbetats i samråd med Örebro studentkår
vilka fortsättningsvis benämns som studentkåren i denna policy.

2. Principer för god kommunikation
En förutsättning för ett aktivt studentinflytande är en välfungerande
kommunikation mellan universitetets anställda och studenter i frågor som
avser utbildningen och studenternas utbildningssituation. Genom god
kommunikation kan den enskilde studenten tillvarata sina rättigheter och
sprida information vidare via sina studentrepresentanter.
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En god kommunikation mellan universitetets anställda och studenter ska
präglas av följande principer:
-

Under introduktionsveckorna ansvarar universitetet och studentkåren
gemensamt för att informera nya studenter om betydelsen av och
möjligheterna till studentinflytande.

-

I det fall en institution saknar studentrepresentanter ansvarar
institutionen tillsammans med studentkåren för att återkommande
informera studenterna om innebörden av och möjligheterna till
studentinflytande.

-

Varje institution säkerställer att det finns en informationskanal
(exempelvis anslagstavla eller plats på hemsida) där studentkåren kan
ge information om studentinflytande. Studentkåren ansvarar för att
informationen om studentinflytande är uppdaterad.

-

Varje institution ansvarar för att den kursinformation som är studierelevant finns uppdaterad och tillgänglig i aktuell informationskanal.
För kurser som huvudsakligen bedrivs på engelska ska studierelevant
kursinformation finnas lättillgänglig på engelska.

-

Universitetets regler och styrdokument inom ramen för utbildning
eller studenternas situation ska finnas tillgängliga på universitetets
hemsida för samtliga studenter.

3. Främjande för studentinflytande i beredande och beslutande organ
Studentrepresentation i universitetets olika organ är viktigt för ökad kvalitet
på beredning och beslut. Bestämmelser om studenternas rätt till
representation när beslut fattas eller beredning sker regleras i 2 kap. 7 §
Högskolelagen (1992:1434) samt 2 kap. 14 § Högskoleförordningen
(1993:100). Goda förutsättningar för ett aktivt studentinflytande skapas
genom att möjliggöra inflytande på ett tidigt stadium i våra beslutsprocesser.
-

Inom ramen för universitetets ledningsorgan bör det på samtliga
nivåer finnas utrymme för informationsutbyte och samråd med
representanter från studentkåren.
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-

Studenterna har genom studentkåren rätt att vara representerade i
organ när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för
utbildningen eller studenternas studiesituation.

3.1 Universitetets möjligheter att främja ett bättre studentinflytande
- Universitetet ska tillhandahålla en uppdaterad lista över samtliga
permanenta och tillfälliga beredande samt beslutande organ. Listan
ska innehålla information om antal representanter samt universitetets
kontaktperson för respektive organ.
-

När ett nytt organ inrättas, permanent såväl som tillfälligt, ska
universitetet informera studentkåren om organets syfte och
befogenheter i det fall organet kan besluta i frågor som rör
studenternas studiesituation.

-

Universitetet ska främja goda förutsättningar för att studenter ska
kunna engagera sig som studentrepresentanter. För att möjliggöra
deltagande i sammanträden med olika organ ska utsedd representant
ges möjlighet att inkomma med önskemål om förläggning av
alternativ tid för nästkommande sammanträde i det fall
sammanträdet krockar med en examination. Organen bör i den mån
det är möjligt efterleva önskemålet om inte praktiska, ekonomiska
eller andra skäl talar emot detta.

-

Vid de tillfällen som universitetet lämnas möjlighet att inkomma med
remissyttrande i frågor som avser utbildning eller studenternas
studiesituation bör samråd med studentkåren äga rum inför att
yttrandet lämnas in. Om studentkåren utgjort remissinsats internt
behöver inte ytterligare samråd inhämtas.

3.2 Örebro studentkårs möjligheter att tillgodose ett studentinflytande
- Studentkåren ansvarar för att inbjudningar till samråd och
medverkan i beredande och beslutande organ besvaras inom fem
arbetsdagar. Om återkoppling inom angiven tidsram uteblir är
universitetets skyldighet att informera och inbjuda till samråd att
betrakta som uppfylld.
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-

Studentkåren säkerställer att förändringar i studentrepresentationen
och eventuell brist på representanter meddelas respektive organs
ordförande snarast möjligt.

-

Studentkåren ansvar att utse och entlediga studentrepresentanter. Om
en student kontaktar en institution eller tjänsteperson med önskemål
om att vara studentrepresentant, ska studenten hänvisas till
studentkåren. Om en institution eller tjänsteperson har önskemål om
representation från en särskild grupp studenter (t.ex. studerande på
forskarnivå) kan detta meddelas till studentkåren.

3.3 Gemensamma åtgärder för ett bättre studentinflytande inom beslutande organ
- Ordföranden för varje organ säkerställer att varje ny studentrepresentant i organet får den introduktion till organets funktion och
arbetssätt som är nödvändig.
-

Ordföranden tillser att varje studentrepresentant, i likhet med övriga
representanter i organet, får de handlingar som behövs för att kunna
förbereda sig väl inför varje möte.

-

Varje studentrepresentant har ett ansvar att i förväg anmäla frånvaro
till ett sammanträde i god tid. Utsedd suppleant (om sådan finns) ska
kallas och träda in i ordinarie representants ställe.

-

Arvode ska utgå till studentrepresentanter för uppdrag i beslutande
organ.

-

Om beslut i frågor som avser utbildningen och studenternas situation,
delegeras till enskild tjänsteperson, bör denne i god tid före beslut
informera och samråda med studentrepresentanter.

-

Kursvärderingar ska betraktas som ett viktigt verktyg för att möjliggöra studentinflytande och ett nödvändigt inslag i det systematiska
kvalitetsarbetet för att förbättra kursernas innehåll och
genomförande. Kursvärdering regleras i 1 kap. 14 §
Högskoleförordningen (1993:100) och genomförandet beskrivs i
universitetets lokala bestämmelser (CF 10-635/2010).
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4. Utvärdering och uppföljning av studentinflytande
Örebro universitet redogör årligen för utvecklingen av studentinflytandet vid
universitetet. I anslutning till universitetets årsredovisning lämnas studentkåren möjlighet att inkomma med en bedömning av hur studentkåren
upplever att arbetet med studentinflytande har bedrivits och vad universitet
kan förbättra i sin verksamhet.

