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Utbildningskvalité
Från verksamhetsplan: att verka för att Lunds universitet tar fram ett
studentcentrerat, rättssäkert och kvalitetsutvecklande kvalitetssäkringssystem för
sin utbildning på såväl grund-, avancerad som forskarnivå,
Konkretisering: ta fram ett LUS-gemensamt ställningstagande i vad vi anser är
studentcentrerat kvalitetssäkring som kan användas av studentrepresentanter i
det pågående kvalitetssäkringsarbetet på universitetet.
Tillsätta arbetsgrupp: oktober 2015
Färdigställd produkt: januari 2016
Från verksamhetsplan: verka för att Lunds universitet implementerar en ny
avdelning för högskolepedagogisk utveckling som säkerställer hög kvalitet i
utveckling av högskolepedagogiken både som tekniker och ämne vid Lunds
universitet,
Konkretisering: tillsätta en arbetsgrupp som under våren ska inventera hur
situationen ser på fakultetsnivå, vilket ska resultera i en rapport som tydliggör
LUS krav på lärarna vid Lunds universitet, kartlägger Lunds universitets
värdering av pedagogisk meritering vid tjänstetillsättningar samt huruvida de
styrdokument som reglerar den pedagogiska meriteringen efterlevs. Rapporten
ska även behandla högskolepedagogiska frågan ur et jämställdhetsperspektiv.
Tillsätta arbetsgrupp: december 2015
Färdigställd produkt: april 2016
Från verksamhetsplan: verka för en ökad digitalisering av utbildningen är et högt
prioriterat mål inom Lunds universitet
Konkretisering: Ta fram konkreta goda exempel på hur digitalisering används på
olika håll på universitetet för att kunna presentera dessa samt att inventera vilka
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lärplattformar som finns för att senare diskutera universitetsgemensamma
satsningar på vissa specifika lärplattformar i ordförandekollegiet.
Tillsätt arbetsgrupp: februari 2016
Färdigställd produkt: mars 2016
Från verksamhetsplan: Ta fram en tydlig hållning vad gäller USV samt att arbeta
för att all utbildning på grund- och avancerad nivå ska ske inom ramen för Lunds
universitets fakulteter.
Konkretisering: Föra en kontinuerlig dialog med studentrepresentationen på USV
och ordförandekollegiet.
Från verksamhetsplan: Verkar för at Lunds universitet förbättrar sitt
jämställdhetsarbete på kort och lång sikt samt att tydligare krav ställd på arbetet
med lärartillsättningar.
Konkretisering: LUS ska ordna en installation för att belysa frågan om jämställdhet
i akademin samt verka för att jämställdhet blir en bärande del av strategiska
planen. LUS ska även genom sin studentrepresentation i nämnden för
jämställdhet och lika villkor driva frågan om en uppdaterad jämställdhet- och
likabehandingsplan.
Tillsätta arbetsgrupp: december 2015
Färdigställd produkt: mars 2016
Från verksamhetsplan: att fortsatt driva frågan om att Lunds universitet ska
använda sina utbildningsmedel på ett adekvat vis och därigenom också kommer
till bukt med den rådande överproduktionen satt fortsatt driva frågan, på såväl
et lokalt som nationellt plan, om ett resurstilldelningssystem som gör att
grundutbildningsekoomin kommer i balans,
Konkretisering: LUS ska under året ta fram ett tydligt ställningstagande kring
resurstilldelningssystemet, både vad gäller eventuell lösning samt en
problemformulering. Denna ska sedan användas till att skapa nationell debatt
om resurstilldelningssystemet, med fördel i samarbete med andra studentkårer
som har liknande åsikter i frågan. LUS ska även ta fram ett gemensamt
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ställningstagande om vad studenterna tycker kring överproduktion och dess
konsekvenser för grundutbildningsekonomin
Tillsätta arbetsgrupp: september 2015
Färdigställd produkt: oktober 2015
Från verksamhetsplan: verka för att Lunds universitet tar fram en central kursdata
samt centrala riktlinjer för fakultetsöverskridande forskarutbildningskurser
Konkretisering: Frågan kommer konkret drivas i den nyinstiftade
universitetsgemensamma
forskarutbildningsnämnden
av
studentrepresentanterna och i diskussion med doktorandkommittén.
Studiesocialt
Från verksamhetsplan: fortsatt vara en aktiv aktör i såväl den kommunala, regionala
och nationella studentbostadsdebatten,
Konkretisering: LUS skall ta fram ett statistiskt och grafiskt material som beskriver
bostadssituationen i Lund. LUS ska också fundera över vad vi specifikt tycker
att kommunen bör göra för att förbättra bostadssituationen för studenter som
sedan kan drivas i det kommunala studentrådet.
Tillsätta arbetsgrupp: februari 2016
Färdigställd produkt: maj 2016
Från verksamhetsplan: verka för att Lunds universitet ser över stöd- och service
för att i första hand säkra dess existens på lång sikt och för att i andra hand tillse
att den möter de behov som studentgruppen har,
Konkretisering: ha en aktiv diskussion men de stöd- och serviceverksamheter som
finns och diskutera vad deras behov är och hur situationen ser ut idag.
Från verksamhetsplan: driva på att Lunds universitet dels förbättrar rådande
bestånd av studieplatser och dels för att Lunds universitet skall tillhandahålla ett
adekvat bestånd av studieplatser
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Konkretisering: Under hösten släppa en rapport med LUS definition av en
studieplats samt statistiskt material kring beståndet av studieplatser på Lunds
universitet. Till rapporten bör också bifogas en kravlista på våra krav på hur
situationen skall förbättras.
Färdigställd produkt: november 2016

Från verksamhetsplan: verka för att Lunds universitet inrättar rutiner och
handlingsplaner för konflikthantering mellan doktorand och handledare med
syfte att säkerställa en god arbetsmiljö för doktorander
Konkretisering: Frågan kommer konkret drivas i den nyinstiftade
universitetsgemensamma
forskarutbildningsnämnden
av
studentrepresentanterna och i diskussion med doktorandkommittén.
Från verksamhetsplan: fortsätta driva frågan om att stipendiefinansierade
doktoranders situation ska vara likvärdig med övriga doktoranders situation vid
Lunds universitet.
Konkretisering: Bevaka den nationella utredning om stipendiedoktoranders
studiesociala villkor och ekonomiska villkor. Genom doktorandkommittén ta
fram ett ställningstagande som studentrepresentanterna i den
universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden och i universitetsstyrelsen
kan använda sig av.
Interna frågor

Från verksamhetsplan: Ta fram en strategi för planering av arbetsmiljö samt att
etablera en lönepolitik för anställda inom LUS
Konkretisering: Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får till uppdrag ta fram
en årscykel för personalhantering på LUS kansli samt ta fram interna rutiner
för personalhantering och lönepolitik.
Från verksamhetsplan: Att ta fram en strategi för planering
Konkretisering: Att ta fram ett verktyg för att uppföljning och förvaltning av
enskilda resultatenheters kapital och sedan integrera detta i den ekonomiska
policyn
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Från verksamhetsplan: att vid händelse av nedskärningar av antalet
heltidsarvoderade redaktörer på Tidningen Lundagård förbereda
organisationen utefter de förändrade förutsättningarna
Konkretisering: Styrelsen valde att inte konkretisera denna punkten utan avvaktar
beslutet från tinget
Från verksamhetsplan: Att genomföra ett aktivt arbete med att fylla de vakanta
posterna samt att inför utlysningen av poster inför 2016/2017 genomföra
förändringar för att öka intresset hos studentpopulationen att söka sig till LUS
Konkretisering: Att styrelsen aktivt tillsammans med valberedningens ordförande
planerar inför kandideringsperioden till LUS val
Att styrelsen gör en översyn av de existerande posterna och
postbeskrivningarna
Att styrelsen tillsätter en referensgrupp där också kårerna finns delaktiga för att
diskutera översynen, marknadsföringsstrategi, samt se över möjliga
delegationer.
Från verksamhetsplan: Att göra en uppföljning av de nyligen implementerade
styrdokumenten (stadga, reglemente, ekonomisk policy, ekonomiska
föreskrifter och rutiner för intern remiss).
Konkretisering: Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ser över alla
styrdokument
Konkretisering: Eventuella ändringsförslag presenteras på sista tinget för
verksamhetsåret 2015-2016.
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