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RIKTLINJER FÖR STUDENTINFLYTANDE
Bakgrund
Vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ses studentinflytande som en del i
högskolans kvalitetsarbete. Genom studenternas medverkan i utbildningen bidrar de till
att påverka och utveckla densamma. Detta sker dels genom deltagande i utbildningen
med tillhörande utvärderingar, dels genom studentrepresentation i sådana organ som
beslutar om utbildningen, dess planering och dess genomförande.
Enligt 1 kap. 4 a § högskolelagen ska studenterna 1 ha rätt att utöva inflytande över
utbildningen och högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att
vidareutveckla utbildningen. Dessa riktlinjer ska fungera som ett övergripande ramverk
för studentinflytandet över utbildningen vid GIH.
Studenterna har enligt högskolelagen rätt att vara representerade i högskolans styrelse
samt i sådana organ som bereder eller beslutar om utbildningen eller studenternas
situation (HL 2 kap. 4§, 7§). Enligt högskoleförordningen har studenterna rätt att vara
representerade i disciplinnämnden (HF 10 kap. 4§).
I enlighet med högskoleförordningen och studentkårsförordningen ansvarar studentkåren
för att utse och entlediga studentrepresentanter (HF 1 kap. 7§).

Information
–

–

GIH och studentkåren ansvarar gemensamt för att informera studenterna om
innebörden av och rätten till studerandeinflytande. Formerna för det ska
specificeras i det avtal som sluts mellan högskolan och den organisation som
uppbär status som studentkår. Informationerna till studenterna ska ske med
regelmässighet i samband med inledandet av ett nytt verksamhetsår.
Relevant information om regler och styrdokument som berör studenternas
situation ska finnas lätt tillgänglig för högskolans studenter.

Studentinflytande genom kursvärdering och
programutvärderingar
–

–

Studenterna ska enligt högskoleförordningen (1 kap. 14 §) ha möjlighet att
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på en kurs de genomgått/deltar i.
Det ska ske genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Det regleras
vidare i Riktlinjer för kvalitetssäkring av program och Riktlinjer för
kvalitetssäkring av kurs.
Institutionen ansvarar för att genomföra kursvärdering och programutvärdering
och sammanställa resultatet. Institutionen ansvarar även för att informera om
resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranletts av den. Resultatet ska
hållas tillgängligt för studenterna.

Studeranderepresentation
–

Företrädare för studentkåren ska inbjudas till rektors beslutsmöten. Formerna för
studeranderepresentation ska i övrigt specificeras i det avtal som sluts mellan
högskolan och den organisation som uppbär status som studentkår.

1

Med student avses den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning och
doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå enligt HL
1 kap. §4.
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–

–

–

–

Studenterna har rätt att representeras med två representanter i högskolans
nämnder för utbildning respektive forskning och forskarutbildning. Avsteg från
normen om normalt tre representanter motiveras med storleken på högskolans
nämnder, vilka utöver studeranderepresentanterna består av fem interna
ledamöter och två externa.
I samband med inrättandet av organ vilka bereder eller beslutar om ärenden
rörande utbildning eller studenternas situation ska minst en
studeranderepresentant alltid inbjudas att delta i arbetet. Ordförande i varje organ
ansvarar för att varje ny studentrepresentant introduceras till organets funktion
och arbetssätt och får möjlighet att förbereda sig väl inför varje sammanträde.
När högskolan bereds möjlighet att lämna remissyttrande i frågor som rör
utbildning eller studenternas situation ska samverkan med studentkåren ske
innan yttrande inlämnas. Om studentkåren har varit remissinstans internt behövs
ingen ytterligare samverkan.
Om beslut i frågor som har betydelse för utbildningens och studenternas situation
fattas av en enskild beslutsfattare ska information lämnas till och samråd ske
med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av
beredningen.

Ansvarsfördelning
–

–
–

Studentkåren ansvarar för att inkomna inbjudningar till samråd eller deltagande i
tillsatta organ hanteras och besvaras inom fem arbetsdagar. Om studentkåren
efter denna tid inte återkopplat ska högskolans skyldighet att informera och
inbjuda studentkåren anses uppfyllda. Studentkåren ansvarar också för att
informera högskolan om vakanser vad gäller representation i olika organ.
GIH ska möjliggöra för studentkåren att hålla möten med rektor samt med
företrädare för institution, förvaltning och andra organ när studentkåren anhåller
om sådana.
Studentkårens studerandeskyddsombud ska ges möjlighet att samverka med GIH
inom ramen för Arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppens arbete.

Uppföljning av arbetet med studentinflytande
–

Studentkåren har rätt att lämna en redogörelse för sin syn på studentinflytandet
på GIH och hur studentinflytandet har utvecklats. Denna redogörelse bör lämnas
årligen till förvaltningschef i samband med årsredovisningen.

Dessa riktlinjer har förankrats med GIH:s studentkår innan beslut.
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