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Uppmaning till översyn av dokumentet ”Relationen mellan Lunds universitet och
universitetets studenter”
Med anledning av att dokumentet ”Relationen mellan Lunds universitet och
universitets studenter” har slutdatum angivet till 2012-12-31 vill Lunds Universitets
Studentkårer (LUS) härmed uppmana Lunds universitet att göra en översyn av
dokumentet med fokus på dess innehåll, användbarhet och spridning.
Inför det förestående arbetet att revidera rättighetslistan har LUS gjort en inventering
av rättighetslistor som tillämpas på andra utvalda universitet i Sverige. LUS har utifrån
denna inventering, tillsammans med en diskussion om det nuvarande dokumentet och
dess för- och nackdelar, kommit fram till vilka förändringar LUS skulle vilja se i ett
framtida rättighetsdokument för studenterna vid Lunds universitet.
LUS överlåter till universitetet att besluta om format för sin samling av styrdokument.
Vi har förstått att universitetet planerar att göra en omfattande översyn av hela sin
samling av styrdokument gällande studenter och utbildning. Vi har förståelse för att
dokumentet “relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter” inte
nödvändigtvis är det bästa formatet för en sammanställning av de regler som har till
syfte att reglera studenternas rättigheter, och är intresserade av att delta i diskussioner
om alternativa format.
Följande stycken särskiljer de tre processer som LUS ser i detta arbete.
Den första består av att universitetet i diskussion med LUS och fakulteterna tar fram
förslag på föreskrifter och riktlinjer gällande relationen mellan universitetet och
studenterna (motsvarande ”Relationen mellan Lunds universitet och universitets
studenter”).
Del två är att dessa föreskrifter och riktlinjer beslutas, och förs in i en samling av
styrdokument enligt ett av universitetet beslutat format. Det är av stor vikt att
föreskrifterna och riktlinjerna fastställs under 2012 för att kunna träda i kraft då
dagens dokument upphör att gälla.
Som sista steg vill LUS se att alla föreskrifter och riktlinjer som kan vara av värde för
studenter att känna till, vare sig de är beslutade av universitetet eller högre instans,
sammanställs i en lista och sprids bland studenter och lärare som en lathund för vilka
rättigheter och regler som gäller.
LUS hoppas på gott samarbete under processen, och ser fram emot resultaten i form
av ökad tydlighet, bättre spridning och högre grad av efterlevnad av våra beslutade
studenträttigheter på Lunds universitet.
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