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Inledning 
Göta studentkår är Sveriges näst största studentkår och vi samlar alla studenter och 
doktorander inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora 
och IT vid Göteborgs universitet. Den huvudsakliga uppgiften är att förbättra studenternas 
studiesituation och utbildning genom studentinflytande. 

Detta arbete utför vi genom att vi tillsätter studentrepresentanter på institutionsnivå och 
fakultetsnivå samt genom att bedriva påverkansarbete. Detta gör vi bland annat genom 
de samarbetsorganisationer vi är anslutna till; Göteborgs universitets studentkårer (GUS), 
Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och Sveriges förenade studentkårer (SFS). De 
parter som Göta studentkår huvudsakligen önskar påverka är förutom Göteborgs 
universitet också Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och 
utbildningsdepartementet. 

Åsiktsdokumentet ska fungera som vägledning för kårens studentrepresentanter samt 
förtroendevalda och är den studentpolitiska plattform vi utgår från i det dagliga arbetet 
med påverkansarbete gentemot olika aktörer. Här kan också studenter, medlemmar och 
andra intresserade få svar på vad Göta studentkår anser i olika studentpolitiska frågor. 

Vad som ska stå i Göta studentkårs åsiktsdokument beslutas av organisationens högsta 
beslutande organ, fullmäktige. Åsiktsdokumentet är direkt underställt stadgan och kan 
därmed endast ändras genom beslut i fullmäktige. De åsikter som statueras i detta 
dokument ska utgöra en grund för vilken linje organisationens övriga styrande dokument 
ska anta. 
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Påverkan på Göteborgs universitet 
Göteborgs universitet är Göta studentkårs primära fokus i påverkansarbetet och den aktör 
som vi själva bedriver påverkansarbete gentemot. Våra studentrepresentanter sitter med i 
alla beslutande och beredande organ på de fem fakulteter som Göta studentkår innehar 
kårstatus för. Genom Göteborgs universitets studentkårer (GUS) påverkar vi också 
Göteborgs universitet på central nivå. 

Studentinflytande 
Studentinflytande är en av grundpelarna för Göta studentkår. I lag finns reglerat att 
studenter har rätt till inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor samt att 
respektive lärosäte ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla 
och förbättra utbildningen. Utbildningens kvalitet står och faller med studentens möjlighet 
att vara delaktig i undervisningen. För att säkerställa ett aktivt studentinflytande är det 
Göta studentkårs uppgift att representera våra studenter och medlemmar på alla möjliga 
nivåer vid universitetet. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Alla studenter och anställda ska informeras om studenters rättigheter och 

skyldigheter. 
> Studenter ska ha rätt att finnas representerade i alla beslutande och beredande 

organ som behandlar utbildning och/eller studenternas situation, samt när beslut 
fattas av enskild beslutande instans. Detta ska även gälla tillfälliga arbetsgrupper. 

> Göteborgs universitet ska se studentinflytandet som en nödvändig del i 
kvalitetsarbetet. 

> Studentrepresentanter ska behandlas likvärdigt med andra ledarmöten i de organ 
där de är representerade. 

> Studentrepresentantsuppdrag på alla olika nivåer inom Göteborgs universitet ska 
ersättas ekonomiskt eller i anställningstid. 

> Göteborgs universitet ska stötta studentinflytandet genom utbildningsinsatser för 
studentrepresentanter och genom att informera och introducera 
studentrepresentanter till arbetet i berört organ. 

> Universitetet möjliggör för studentrepresentanter att ta igen undervisningsmoment 
som missats på grund av studentrepresentantsuppdrag. 
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Arbetsmiljö 
Göta studentkår strävar efter att varje verksam student på Göteborgs universitet ska ha en 
god arbetsmiljö och därmed också en god studiemiljö. En god studiemiljö handlar bland 
annat om i vilken omfattning det finns studieplatser, mikrovågsugnar och hur bra 
tillgängligheten i universitetets lokaler är. 

Studieplatser 
Vilken studiemiljö som erbjuds på campus har stor betydelse för studenternas 
förutsättningar att genomföra sin utbildning. Studenternas arbetsmiljö, och därmed deras 
studiemiljö, likställs i regel med en arbetstagares i arbetsmiljölagen. Majoriteten av de 
studier som den enskilda studenten genomför idag sker genom olika former av 
självstudier. Först och främst är det därmed av stor vikt att det faktiskt finns en variation av 
studieplatser på universitetet. Det är också minst lika viktigt att studieplatserna är 
arbetsmiljömässigt ändamålsenliga. 

Göta studentkår har antagit ett antal kriterier som ska spegla en studiearbetsplats med en 
god arbetsmiljö. 

Generella krav: 
> Studieplatsen ska uppfylla god ergonomi. 
> Studieplatsen ska vara utrustad med god belysning. 
> God ventilation och rimlig bullernivå samt temperatur som är behaglig. 
> Platsen ska vara tillgänglig minst 8h/vardag. 
> Platsen ska ligga i nära anslutning till en toalett. 
> Tillgång till trådlöst nätverk. 

Läsplats 
En läsplats är en plats där en student kan läsa kurslitteratur, till exempel soffor och fåtöljer 
utan angränsande skrivyta. 

Definition: 
> En sittplats utan skrivyta för att kunna läsa. 
> Läsplatsen ska uppfylla god ergonomi. 
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Studiearbetsplats 
Här ska en person kunna sitta och studera. Det ska finnas plats för både kurslitteratur och 
att anteckna, antingen för hand eller med dator. Koncentrationen på studierna ska inte 
störas av omgivningen. 

Definition: 
> En stol med ryggstöd. 
> Tillgång till ett bord eller en yta som är minst 50x70 cm. 
> Utrustad med eluttag. 
> Platsen ska inte kunna på förhand bokas av någon. 
> Platsen ska ha låg ljudnivå. 

Grupparbetsplats 
Här ska studenter kunna arbeta i grupp utan att störa andra runtomkring. Det bör finnas 
grupparbetsplatser för både mindre och större grupper. 

Definition: 
> Utgörs av flera studieplatser på en avgränsad yta. 
> Kan även utgöras av runda bord som ska vara av tillräcklig storlek för att uppfylla 

kraven för en enskild studieplats per person. 
> Kan vara bokningsbart för studenter. 
> Kan med fördel ha tillgång till en whiteboardtavla. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Studentperspektivet utgör en självklar del i det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. 
> Göteborgs universitet använder ovanstående kriterier för vad som är en god 

studieplats i beaktande vid alla nybyggnadsprojekt. 
> Det ska finnas en (1) studieplats per tre (3) studenter på alla fakulteter vid Göteborgs 

universitet. 
> Befintliga studieplatser som inte håller måttet enligt kriterierna som listas ovan ska i 

största möjliga mån omarbetas så att de uppfyller kraven. 

Studenters psykosociala arbetsmiljö 
Alla studenter ska ha möjlighet att genomföra och slutföra sin utbildning. För att detta ska 
kunna ske är det viktigt att studenters arbetsmiljö är bra, den fysiska men även den 
psykosociala. Diskussionen kring psykisk hälsa är högaktuell i dagens samhälle vilket gör 
att den även bör diskuteras inom högre utbildning. Psykisk ohälsa är något som riskerar att 
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drabba vilken student som helst och kan samtidigt leda till att studenten i fråga inte har 
möjlighet att slutföra sin utbildning. Studenternas psykosociala arbetsmiljö ska vara 
likställd en arbetstagares vid universitetet. Det är även viktigt att den psykiska hälsan följs 
upp regelbundet. Att man som student i dag inte kan sjukskriva sig överhuvudtaget blir i 
detta sammanhang väldigt tydligt då det snarare tenderar att leda till att studenten 
istället väljer att avbryta sin utbildning. 

Den psykiska hälsan bör tas i beaktande i det systematiska arbetsmiljöarbetet samtidigt 
som vi som studentkår måste arbeta för att det befintliga sjukskrivningssystemet 
utvecklas. Detta för att studenter i framtiden ska ha bättre förutsättningar att klara av att 
genomföra och slutföra sina studier trots psykisk ohälsa. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Det ska bli enklare för en student att rapportera in i systemet GURIA vid psykosociala 

arbetsmiljöproblem. 
> Universitetet ger stöd, i form av information samt material om studier behöver 

genomföras på annan plats än universitetet, till enskilda studenter som har svårare 
att studera på grund av psykisk ohälsa. 

> Universitetet arbetar förebyggande för att reducera antal fall där stressymptom 
och dylikt uppkommer på grund av studierna vid universitetets olika utbildningar. 

> Universitetet inkluderar studenter i sitt arbete gällande arbetsmiljö. 

Utbildningskvalitet 
All utbildning vid Göteborgs universitet ska genom ett universitetsgemensamt och 
kontinuerligt kvalitetsarbete upprätthålla en hög kvalitet. För att utbildningen ska kunna 
uppnå detta anser Göta studentkår att varje student ska ha en god möjlighet att påverka 
hur dennes utbildning faktiskt utformas. Det är även av stor vikt att studenterna på 
Göteborgs universitet har goda förutsättningar att förstå och påverka hur 
kvalitetsutvecklingen på universitetet ser ut och förändras, genom bland annat 
information och kommunikation. 

Kursutvärderingar 
Kursutvärderingar är ett nödvändigt instrument för utformning och kvalitetssäkring av 
utbildning. Studenterna ska ges möjligheten att framföra sina erfarenheter av, och 
synpunkter på, kursen genom en kursutvärdering som anordnas av universitetet. 
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Kursutvärderingarnas resultat ska sammanställas och finnas tillgängligt. Studenterna ska 
informeras om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av 
kursutvärderingarna. Göta studentkårs förtroendevalda erfar att studenter upplever deras 
ord i kursutvärderingar som menlösa, något som kan motverkas genom förbättrad 
återkoppling, därför bör detta prioriteras. Universitetet bör ta fram tydliga gemensamma 
riktlinjer för hur kursutvärderingarna ska se ut och genomföras, både för att säkerställa en 
miniminivå och för att kursutvärderingarna ska kunna användas för jämförelser över tid. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Göteborgs universitet ska ta fram universitetsgemensamma riktlinjer för kurs- och 

programutvärderingar samt aktivt uppmuntra studenter att delta i dessa. 
> Kurs- och programutvärderingar ska genomföras i alla kurser och program samt 

att resultatet tas i beaktande vid utveckling av kursen. 
> Resultatet i genomförda utvärderingar samt eventuella åtgärder på ett tydligt sätt 

ska återkopplas tillbaka till de studenter som påverkat och påverkas, detta genom 
publikation på Göteborgs universitets digitala lärplattform samt muntligt i 
anslutning till undervisningstillfällen. 

> Det ska framgå i samtliga kursplaner hur utvärdering genomförs och presenteras. 
> Sammanställningen av utvärderingarnas resultat inte görs av kursansvarig eller 

undervisande lärare, utan en annan av institutionen utsedd person. Kursansvarig 
bör dock har rätt att bifoga kommentarer till sammanställningen. 

Forskningsanknytning 
Som universitet har Göteborgs universitet uppdragen att bedriva forskning och utbildning. 
För att stärka de båda uppdragen är det viktigt att studenter involveras i forskning. 
Undervisningen ska ha grund i den senaste forskningen inom utbildningarnas 
ämnesområde och studenterna ska ha kunskap om vilken typ av forskning som bedrivs vid 
deras respektive fakultet. 

Studenters vetenskapliga förhållningssätt ska stimuleras genom moment i utbildningen. 
Detta genom att utveckla förmågan att formulera och lösa vetenskapliga problem samt 
att studenter tillägnas ett vetenskapligt arbetssätt genom att självständigt och kritiskt göra 
bedömningar och analyser på vetenskapliga grunder. 

Forskning är även ett framtida karriärval för många studenter. Därför är det viktigt att 
vägar in inom akademin visas upp och är tydliga från starten av utbildningar. 
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Därför kräver Göta studentkår att: 
> Forskningsanknytning ska vara en tydlig och självklar del av utbildningen. 
> Aktuell forskning inom utbildningens område ska vara integrerad i utbildningen. 
> Karriärvägar inom akademin ska synliggöras inom alla utbildningar. 

Examination 
Examination kan ske på fler sätt än genom salstentamen och olika examinationsformer 
lämpar sig olika väl till olika moment. Dessutom är alla studenter olika och hanterar olika 
examinationsformer olika. Därför ska examinationsformerna varieras under utbildningen. 

Göta studentkår kräver därför att: 
> Examination ska avspegla innehållet i kursen och mål i kursplanen. 
> Examination ska avse teorier, koncept och förståelse, inte detaljkunskap. 
> Alla former av examination ska vara anonyma. 
> Bedömning av examination ska ske konsekvent och kunna motiveras av examinator 
> Det ska vara tydligt vilka kunskapskrav som gäller för en examination. 
> Alla obligatoriska moment ska ge högskolepoäng och vara motiverade gentemot 

kursplanen. 
> Det ska ges möjlighet för studenter att gå igenom rättad examination med 

examinator. 
> Examinationer ska ta hänsyn till studenternas olika förutsättningar och behov av 

stöd. 
> Moment i examination ska inte kunna ge minuspoäng på utbildningsmomentet 

som helhet. 

Betyg 
Alla individer är just individer och är därmed olika. Det innebär att det är en stor variation 
och spridning i studenternas kunskapsnivå. För att på ett rättvist sätt kunna ge möjlighet 
att tillgodogöra sig sina kunskaper som ett konkurrensmedel vid antagning till vidare 
studier och arbete behövs en metod för att mäta kunskapsnivå där en flergradig 
betygsskala är en av flera metoder att åstadkomma detta på. 

Göta studentkår kräver därför att: 
> Betygskriterier ska ha en tydlig koppling till kursens mål. 
> En tregradig betygsskala, (U, G, VG) ska tillämpas på tentamina och dugga, och på 

uppsatser och grupparbeten ska endast en tvågradig betygsskala tillämpas, (U, G). 
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> Det ska framgå hur studenten kan tillgodoräkna sig betyg från andra kurser och 
lärosäten. 

> Samma betygsskala ska appliceras på alla kurser inom ett program. 

Pedagogik 
Att prioritera pedagogik i undervisning är av största vikt för att kunna förmedla kunskap. 
Därför behöver Göteborgs universitet aktivt arbeta med och uppmuntra till utbildning och 
fortbildning inom pedagogik samt ta detta i beaktning vid anställning av undervisande 
personal. Universitetet bör ha ett omfattande arbete inom området för att ligga i framkant 
gällande nya pedagogiska metoder och lärmiljöer, såsom digitala lösningar och olika 
metoder av interaktivt lärande. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Formell högskolepedagogisk utbildning och/eller erfarenhet, ska vara prioriterat 

och meriterande vid anställning av lärare. 
> Göteborgs universitet i anställning av undervisande personal ska pröva pedagogisk 

skicklighet praktiskt, exempelvis genom en provföreläsning inför en panel 
bestående av studenter samt sakkunniga i både ämne och pedagogik. 

> Göteborgs universitet ska skapa incitament som gör högskolepedagogik 
meriterande och eftersträvansvärt. 

> Alla undervisande doktorander ska ha genomgått behörighetsgivande 
högskolepedagogisk utbildning. 

> Specialpedagogisk kompetent personal och resurser ska finnas tillgänglig som stöd 
för studenter med funktionsvariationer som har särskilt pedagogiskt behov i 
samband med samtliga utbildningsformer. 

> Samtliga utbildningsmoment, inklusive självstudier, ska ha en tydlig påvisbar 
pedagogisk anknytning. 

> All undervisande personal får tillgång till löpande kompetensutveckling inom 
pedagogik. 

Handledning 
När en student ska genomföra ett examensarbete eller ett projekt ska denne bli tilldelad en 
handledare. Denna handledare ska ha relevant kunskap och utbildning gällande att just 
handleda studenter genom hela arbetsprocessen. För att studenten ska ha rätt 
förutsättningar att genomföra ett examensarbete eller ett projekt ska denne ges möjlighet 
till personlig handledning, minst en (1) timma per högskolepoäng. Det är även av stor vikt 
att studenten i fråga har möjlighet till att byta handledare om studenten känner ett starkt 
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behov av detta. Studenten är i en beroendeställning gentemot handledaren och därför ska 
studentens upplevelser av stöttning samt vägledning väga tyngre än något annat i 
sammanhanget. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Studenter ska ges möjlighet att skriva examensarbete individuellt eller i grupp. 
> Studenter som skriver examensarbete ska ges möjlighet till minst en (1) timme 

handledning per högskolepoäng. 
> Studenter som skriver examensarbete ska ha rätt att byta handledare. 
> Studenter som skriver examensarbete i största möjliga mån ska tilldelas 

handledare som har kunskap inom det vetenskapliga området som studenten 
önskar skriva sitt arbete inom. 

> Studenter på samma kurs ska ha likvärdig möjlighet till återkoppling, oavsett vilken 
handledare studenten tilldelats. 

> Examensarbeten ska inte behöva genomgå omfattande förändringar efter att 
handledaren gett klartecken till examination. 

Kursmaterial och kurslitteratur 
Studenterna ska kunna få en högkvalitativ utbildning som är präglad av en mångfald av 
kurser och studieformer. Kursmaterialet ska vara tillgängligt till alla studenter och 
kurslitteratur ska vara inom en rimlig kostnadsram. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Göteborgs universitet ska använda utbildningsmaterial som är fritt från stereotypa 

framställningar samt att, i de fall då detta inte är möjligt alltid problematisera och 
diskutera den bild som ges. 

> Kursmaterialets mängd och pris ska stå i proportion till antal högskolepoäng och 
nivå. 

> Litteraturlistor tydligt ska ange sidantal för obligatorisk litteratur och finnas 
tillgänglig minst åtta veckor före kursstart. 

> Kurslitteratur och kursmaterial ska finnas tillgängligt digitalt och som talbok och 
punktskriftsbok att låna på universitetsbiblioteket i sådana volymer som motsvarar 
behovet i kursen. 

> All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i en volym anpassad 
efter antal kursdeltagare, dock minst motsvarande 10 % av antalet studenter på 
kursen. 
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> Universitetet ska garantera att tryckt kurslitteratur finns tillgänglig för 
försäljning/utlåning vid bibliotek samt att länkar till digitalt kursmaterial är 
uppdaterade och fungerar. 

> Alla kurser ska ha en kursguide där läsanvisningar till föreläsningar och seminarium 
ska ingå. 

> Det ska finnas en möjlighet för alla som undervisar att spela in undervisningen samt 
tillgängliggöra det inspelade materialet via lärplattform. 

> Göteborgs universitet ska verka för att kurslitteraturens olika författare är av en 
jämlik könsfördelning, inte i för hög grad är samma personer som undervisar på 
kursen samt att det i hög utsträckning finns en koppling mellan litteraturen och 
examinationen. 

Verksamhetsförlagt utbildning och praktik 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik är en viktig del av utbildningen. VFU och 
praktik förbereder inför det verksamma yrkeslivet och vägleder studenterna under deras 
utbildning. Det ger en möjlighet för studenten att knyta kontakter inför arbetslivet. 

För att få en nyanserad bild av det framtida yrkeslivet är det viktigt att VFU speglar 
samhället i stort. Som student ska du få uppleva olika former av skolor i olika områden i och 
runt om Göteborg. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Alla omkostnader (såsom resekostnader och boende) som uppkommer i samband 

med verksamhetsförlagd utbildning ska ersättas av Göteborgs universitet. 
> Alla VFU-handledare ska ha avsatt tid för handledning. 
> De studenter som läser en utbildning som innehåller verksamhetsförlagd utbildning 

eller praktik ska ha en VFU-plats/praktikplats som är relevant för utbildningen. 
> Göteborgs universitet ska ha tydliga avtal med huvudman i samband med 

VFU/praktik om ansvarsfördelning för såväl studenternas som handledares 
arbetsmiljö. 

> Lärarstudenter ska erbjudas VFU i samtliga ämnen som de studerar. 
> Det ska finnas lättillgänglig och bra information om VFU/praktik samt vägledning 

och stöd för studenterna. 
> Det ska finnas möjlighet till praktik inom alla utbildningsområden vid Göteborgs 

universitet. 
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Arbetslivsanknytning 
En tydlig och naturlig arbetslivsanknytning är av stor vikt för att alla studenter ska vara väl 
förberedda inför arbetslivet. Göteborgs universitet har ansvar för att samtliga 
utbildningsprogram har en tydlig arbetslivsanknytning och ska verka för en bred 
samverkan med det omgivande samhället för att öka relevansen i utbildningarna. 
Studenterna ska få ett brett perspektiv på sina möjligheter på arbetsmarknaden genom 
exempelvis alumnikontakt, yrkesverksamma föreläsare, verksamhetsförlagda projekt och 
uppsatser, studiebesök och praktik. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Alla studenter ska vara väl förberedda inför arbetslivet genom kontinuerlig 

arbetslivsanknytning genom hela studietiden. 
> Arbetet med utvecklingen av kurser och program ska ta hänsyn till 

arbetslivsanknytning och framtida arbetsmarknad. 
> Flertalet framtida karriärvägar ska synliggöras och uppmuntras inom alla 

utbildningar. 
> Samtliga utbildningsprogram ska regelbundet genomföra alumniundersökningar. 
> Göteborgs universitet ska utveckla sitt alumninätverk och använda det mer aktivt, 

både för att följa upp och utveckla utbildningar och för att studenter ska kunna 
knyta kontakter ute i arbetslivet. 

> Göteborgs universitet ska ha representanter från arbetslivet/alumner i passande 
organ. 

Internationalisering 
I det globaliserade samhället måste högre utbildning sträva efter ett välutvecklat 
internationellt utbyte, både inom utbildning och forskning. Genom att inspireras av andra 
system och verksamheter får vi nya perspektiv som kan bidra till utveckling av den egna 
verksamheten. Med internationalisering menas ett ökat utbyte och samverkan lärosäten 
och interna organisationer emellan. 

Göta studentkår kräver därför att: 
> Förutsättningarna för internationellt utbyte och samarbete på universitetets alla 

nivåer ska vara goda. 
> Relevant information kring internationellt utbyte och samarbete ska finnas 

lättillgängligt på engelska samt ytterligare språk om möjligt. 
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> Göteborgs universitet ska ta ansvar för de utländska studenter som väljer att 
förlägga studier vid universitetet samt för att internationella studenter känner sig 
välkomna i Göteborg såväl innan, som under och efter sina studier. 

> Det ska finnas en obligatorisk uppföljning med ansvarig vid institutionen i början av 
varje termin med de studenter som föregående termin förlagt sin utbildning 
utomlands. 

> Internationella studenter ska ges samma möjlighet till studentinflytande som 
nationella studenter. 

> Internationalisering och globala perspektiv bör vara integrerat som en självklar del i 
utbildningen. 

> Göteborgs universitet ska verka för att konstant öka sitt internationella nätverk och 
därmed möjligheterna för utbyten för både studenter och personal. 

Praktiska moment 
I många av utbildningarna som Göta studentkår representerar är kopplingen till det 
praktiska grundläggande. Alla lär sig olika bra på olika sätt och därför är praktiska moment 
en viktig del i utbildningen. Därför ska ges möjlighet att tillämpa teorin i praktiken. En labb 
eller exkursion i sig ger inte ett mervärde utan det måste finnas en stark koppling till teorin i 
kursen. En labb eller exkursion som har tydliga kopplingar till kursens teori ger lärandet 
ytterligare en dimension och har en stor påverkan på förståelsen för det moment som 
behandlas. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Praktiska moment ska inkorporeras i utbildningar i så stor utsträckning som möjligt. 
> Praktiska moment ska vara relevanta och knutna till kursens innehåll och kursplan. 
> Praktiska moment ska ha höga säkerhetskrav där studenterna garanteras en säker 

arbetsmiljö. 
> Studenterna skall förses med nödvändiga förkunskaper för ett säkert 

genomförande av praktiska moment. 
> Labbassistenter eller motsvarande skall vara väl insatta i den teori som behandlas i 

kursen, även fast de nödvändigtvis inte är delaktiga mer än under labbtillfället. 
> Studenternas utgifter vid exkursioner och fältmoment hålls så låg som möjligt. 

Utbildning på forskarnivå 
Forskarutbildningen vid Göteborgs universitet ska hålla högst kvalitet av alla 
forskarutbildningen vid respektive ämnesområde i Sverige. Utbildningen ska rusta 
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framtidens forskare oavsett var denne väljer att arbeta. Forskarstudenter ska ha gott 
handledarskap och ges möjlighet till undervisning och pedagogisk utveckling. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Göteborgs universitet skall aktivt arbeta med att uppmuntra doktorander ifrån 

underrepresenterade grupper att söka sig uppåt i den akademiska hierarkin. 
> Alla lediga platser på forskarutbildningen skall utlysas och sökas i en öppen 

nationell och internationell konkurrens. 
> Högskolepedagogiska kurser ska ingå in forskarutbildningen men inte vara ett krav 

för att avlägga licentiatexamen. 
> Doktorander ska ha rätt till medarbetarsamtal och kompetensutveckling. 
> Det ska ges möjlighet till att ha ytterligare handledare från andra institutioner och 

lärosäten. 
> Doktorander ska anställas på så lång tid som möjligt efter första året av anställning. 

Likabehandling och mångfald 
Göta studentkår anser att arbete för likabehandling och mångfald ska genomsyra all 
verksamhet vid Göteborgs universitet. Detta ska beaktas inom antagning, rekrytering, 
befordran, löner, lokalers tillgänglighet, undervisning, forskning etc. Detta innebär att 
anställda och studenter samt de som söker arbete eller studier vid universitetet ska 
behandlas och bedömas lika oavsett könsidentitet, könsöverskridande identitet och/eller 
uttryck, etnisk tillhörighet och språk, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, 
sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund eller ålder. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Alla studenter ska ha likvärdiga rättigheter och förutsättningar för att genomföra 

sin utbildning. 
> Likabehandling och mångfald ska tas i beaktning i alla mål, strategier och 

uppföljningar av Göteborgs universitets verksamheter. 
> Göteborgs universitet ska bedriva ett aktivt arbete för att öka mångfalden vid 

rekrytering av studenter samt rekrytering och befordran av personal. 
> Anställda vid universitetet ska ha genomgått grundläggande utbildning samt 

erbjudas kompetensutveckling om vilka skyldigheter anställda har utifrån 
diskrimineringslagen. 

> Göteborgs universitet ska aktivt arbeta för att förebygga och motverka trakasserier 
för att skapa en inkluderande studiemiljö. 
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> Göteborgs universitet ska arbeta för ökad kunskap om var studenter kan vända sig 
vid diskriminering, och hur sådana ärenden hanteras. 

> Alla lokaler vid Göteborgs universitet ska vara tillgänglighetsanpassade. 
> Studenter som på grund av funktionsvariation behöver ledsagning, tolk och dylikt 

ska kunna få detta även utanför föreläsningar, till exempel vid grupparbeten. 
> Det ska finnas uppdaterad information kring tillgänglighet på Göteborgs 

universitets webbsida. 

Det hållbara universitetet 
Klimatet är en fråga som berör oss alla och universitetet spelar en viktig roll genom att 
utbilda och forska. Universitetets roll tar dock inte slut där, Göteborgs universitet ska ta 
ansvar för nuvarande och framtida studenter genom en låg påverkan på miljö och klimat 
samt vara ett föredöme inom hållbarhet. Miljö och klimatfrågan är inte heller en enskild 
fråga i sig utan är ett perspektiv som ska genomsyra hela universitetets verksamhet. Därför 
är det en självklarhet att hållbarhet ska vara en del av utbildningen vid universitet. 

För att universitetet ska få en trovärdig profil i miljöfrågor måste det ta ett större ansvar för 
sin klimatpåverkan, att vara bra eller bäst innebär inte att arbetet med klimat och miljö är 
färdigt. Därför behöver universitetet alltid sätta höga miljökrav inom alla sina verksamheter 
som kontinuerligt följs upp och uppdateras. 

För att klara av klimatkrisen behöver alla samhällsaktörer ta ett större ansvar för sin 
klimatpåverkan och Göteborgs universitet är inte ett undantag. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Göteborgs universitets utsläpp minskar med 50 % senast 2025. 
> Göteborgs universitet och hela dess verksamhet blir fossilfri senast 2030. 
> Alla resor som genomförs inom Göteborgs universitet ska vara så klimatsmarta 

som möjligt samt att flygresor avrådes om andra alternativ är möjliga. Om det flygs 
ska resan klimatkompenseras i relation till avståndet som flygs. 

> Inom upphandlingar ska det alltid ställas krav på att dessa lever upp till högt satta 
klimat- och miljökrav. 

> Göteborgs universitet inte har några placeringar inom fossila bränslen samt 
prioriterar hållbara och etiska placeringar. 

> Göteborgs universitet verkar för att anställda och studenter har möjlighet att alltid 
göra klimat- och miljösmarta val inom dess verksamhet. 
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> All utbildning vid Göteborgs universitet ska genomsyras av hållbar utveckling 
kopplat till utbildningsområdet. 

> Anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom hållbarhet relevant för deras 
anställning. 
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Påverkan på lokal, regional och 
nationell nivå 
Att bo och leva i Göteborg 
Bostäder 
I Göteborg och många andra universitetsorter i Sverige råder det bostadsbrist. För 
studenter som väljer att studera i Göteborg är det ett hinder för att påbörja sina studier, 
studenter väljer även att tacka nej eller hoppa av sin utbildning på grund av 
bostadsbristen. 

Bostadssituationen ska aldrig hindra studenter att läsa sin drömutbildning. För att säkra 
kompetensförsörjningen till Göteborgsregionen och göra Göteborg till en attraktiv stad att 
leva och studera i är bostäder en grundförutsättning. 

Bostaden är en viktig social rättighet för alla, även studenter. Många studenter bor i osäkra 
boendeformer och betalar en stor del av studiemedlet i hyra. Detta genererar stress och 
oro över hur man ska klara av att studera. Studenter måste även erbjudas andra 
boendeformer än ettor och enkelrum. Studenter är en heterogen grupp med olika behov 
och förutsättningar. Det är viktigt att studenter inte glöms bort när nya områden och 
bostäder planeras. 

För att lösa bostadskrisen måste det byggas fler studentbostäder i Göteborg. Dessa 
behöver vara i varierande storlek och former med rimliga hyror. Det är viktigt att kraven på 
studentlägenheter inte minskar på grund av bostadsbristen och att lägenheterna håller i 
flera generationer studenter framöver. Kvaliteten ska aldrig sänkas för att öka kvantiteten 
lägenheter. 

Även fler små hyreslägenheter behövs för att studenter ska kunna bo kvar i staden efter 
avklarade studier. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Alla nya studenter i Göteborg ska garanteras en bostad vid studiestart. 
> Fler studentbostäder byggs och att studenter är inräknade i stadsplaneringen samt 

att när nya campus byggs ska studentbostäder vara en del av campusplanen. 
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> Alla studentbostäder ska hålla en rimlig hyresnivå i förhållande till studiemedlet. 
> Det ska finnas ett stort utbud av studentbostäder med en hyra lägre än en tredjedel 

av studiemedlet per hyresgäst. 
> Tidsbegränsad dispens från studiekravet för studentbostäder skall kunna ges för 

särskilda skäl. 
> Nya studentlägenheter byggs inom 30 minuters pendlingsavstånd till Göteborgs 

universitets olika campusområden 

> Tillfälliga bygglov ska inte vara en godtagbar långsiktig lösning för att åtgärda 
studentbostadsbristen. 

Student i staden 
Det ligger i Göteborgs intresse att det finns goda förutsättningar för studenter att utbilda 
sig i staden, detta gäller både nationella och internationella studenter. Studenter är en 
förutsättning för Göteborgs framtida kompetensutveckling och konkurrenskraft. Därför bör 
staden alltid ha studentperspektivet med sig i beslut som kan påverka studenter. Detta kan 
göras i studentkårernas och stadens gemensamma mötesplats, studentforum. 

För att ta sig runt i Göteborg måste det finnas möjligheter för studenter att ha en god 
mobilitet. Studentrabatt inom kollektivtrafiken och bra cykelmöjligheter är två 
grundläggande principer för detta. Studenter ska även ha möjlighet att röra sig inom 
regionen, därför behöver även studentrabatten utökas för att gälla på alla Västtrafiks 
biljetter. 

Då studenter har en lägre betalningsförmåga än resterande befolkning måste staden 
säkra studenters tillgång till kultur, bland annat genom studentrabatt till stadens 
kulturinstitutioner. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Kollektivtrafiken ska erbjuda studentrabatt på alla biljetter inom regionen och 

rabatten för studenter ska öka. 
> Göteborgs stad använder studentforum som remissinstans för frågor som rör 

studenter. 
> Göteborgs stad ska arbeta för ett väl utvecklat cykelvägnät i staden, främst till och 

från universiteten. 
> Det ska finnas ett gott utbud av cykelparkeringar runt om i staden med fokus vid 

universitetens olika campus. 
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> Staden ska ta ansvar för de utländska studenter som väljer att förlägga sina studier 
i Göteborg samt för att internationella studenter känner sig välkomna i Göteborg 

Studenters ekonomi 
Att studera ska vara för alla. Studietiden är en tid fylld av utmaningar och förändring, något 
som kräver vissa ekonomiska förutsättningar. Huruvida det är möjligt att ta sig an denna 
studietid, klara av den och samtidigt ta vara på utbildningen såväl som det sociala 
sammanhanget ska inte bero på om studenten klarar av att jobba parallellt eller storleken 
på en förälders plånbok. Det ska vara möjligt att studera oavsett vilka ekonomiska 
förutsättningar en student har innan sin studietid tar vid. 

Studiemedel 
Studiemedlet utgör grunden i studenternas ekonomi. Det behöver finnas ett studiestöd 
som är tillräckligt för att studenterna ska kunna upprätthålla en skälig levnadsstandard 
under hela sin studietid. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Studiemedlet räknas mot prisbasbeloppet varje år. 
> Studiemedlet ska vara tillräckligt stort för att ingen ska behöva välja bort högre 

studier. 
> Studiemedlets fördelning mellan bidrag och lån ska vara lika och att studenter som 

studerar heltid utan studiemedel inte ska behöva betala av sina studielån. 
> Inkomster i månaderna juni, juli och augusti ska inte räknas in i fribeloppet. 
> Byte av utbildningsprogram ska räknas som synnerligt skäl vid ansökan om 

förlängd utbetalningsperiod av studiemedel. 
> Återbetalningen av studielån ska vara inkomstrelaterad och maximerad till rimlig 

del av inkomsten. 
> Studenter som genom vanlig kreditprövning inte skulle bli godkända som låntagare 

garanteras studiestöd. 
> Återbetalningen av studielån ska inte krävas vid registrerat studieuppehåll och 

återbetalningskravet av studielån inte får påbörjas tidigare än 12 månader efter 
avslutade studier. 

> Hela studieskulden avskrivs vid ålderspension, dödsfall eller då synnerliga skäl 
föreligger. 

> Studier ska vara pensionsgrundande, oavsett om studenter tar studiemedel eller ej. 
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Bostadsbidrag 
Bostadshyran är den enskilt största kostnaden för de flesta studenter och många 
studentbostäder har i proportion till studiemedel dyra hyror. Därför bör bostadsbidragets 
utformning göras om så att fler studenter har rätt att söka det samt vågar söka det utan 
rädsla för återbetalningskrav. 

För att underlätta administrationen och slippa dubbelarbete bör ansvaret för 
bostadsbidraget till studenter skötas av CSN istället för av Försäkringskassan. För att inte 
heller riskera att bli återbetalningsskyldig bör rätten till bostadsbidrag prövas månadsvis 
då studenters inkomst tenderar att variera. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Alla studenter, oavsett ålder och inkomst, ska vara berättigade till att söka 

bostadsbidrag. 
> CSN tar över ansvaret för studenters bostadsbidrag. 
> Rätten till bostadsbidrag prövas månadsvis för studenter. 

Studenthälsovård 
Precis som alla andra människor kan även studenter bli sjuka och i vissa fall är 
insjuknandet kopplat till studierna. Därför är det viktigt att det ges tillgång till 
studenthälsovård för att skapa bra förutsättningar att må bra och vara frisk under hela sin 
studietid. Sjukdomsfall som inte är direkt kopplade till studierna har även de ofta en negativ 
påverkan på studierna, det betyder då att studenthälsovården ska fungera som ett stöd till 
ordinarie sjukvård, fysioterapi och psykiatri. 

Därför kräver Göta studentkår att: 
> Studenthälsovården ska koncentrera sig på förebyggande och kurativ verksamhet. 

> Studenthälsovården ska vara tillgänglig för alla studenter vid Göteborgs universitet. 
> Studenthälsan ska ha ett aktivt uppsökande arbete. 
> Tandvård ska vara gratis för studenter. 
> Studenthälsan ska ha ett aktivt samarbete med den ordinarie sjukvården. 
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