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Syfte
Syftet med detta dokument är att redogöra de åsikter som Uppsalaekonomerna har
angående utbildning på universitetsnivå samt förutsättningarna för dessa. Åsikterna i
detta dokument är antagna av Uppsalaekonomernas Strategiska utbildningsråd, STRUT
med godkännande från Uppsalaekonomernas styrelse. Dokumentet ska vara grunden
för Uppsalaekonomernas studiebevakning och ett stöd för Uppsalaekonomernas
studiebevakande organ. Detta dokument finns upprättat i en svensk och en engelsk
översättning. Vid eventuell tvist om innebörd ska alltid den svenska versionen gälla
framför översatta versioner.

Om Strategiska utbildningsrådet
Det Strategiska utbildningsrådet är Uppsalaekonomernas beslutande organ i
studiefrågor och har bland annat i uppgift att ta fram detta dokument. STRUT består av
Uppsalaekonomernas vice ordförande med utbildningsansvar, Uppsalaekonomernas
ordförande i utbildningsutskottet, Uppsalaekonomernas vice ordförande i
utbildningsutskottet, två studentstudiebevakare, de studentrepresentanter i
institutionsstyrelser och fakultetsnämnder som Uppsalaekonomerna tillsätter samt
representanter från Föreningen Samhällsvetarna och Uppsala Politicesstuderande.

Hur detta dokument har arbetats fram
Åsiktsprogrammet började diskuteras i det nystartade Strategiska utbildningsrådet för
första gången under hösten 2016 direkt efter att Uppsalaekonomerna fick kårstatus för
företagsekonomiska och nationalekonomiska institutionerna. Arbetet fortlöpte under
året och under hösten 2017 då Strategiska utbildningsrådet diskuterade och reviderade
programmet under flera möten. Slutligen presenterades en slutgiltig version för
styrelsen för godkännande i januari 2018 och därefter godkändes åsiktsprogrammet av
STRUT den 15:e januari 2018.
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Definitioner


Universitetet som avses är Uppsala universitet.



Fakulteten som avses är den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala
universitet undantaget Campus Gotland.



Institutionerna som avses är den företagsekonomiska institutionen undantaget
Campus Gotland samt den nationalekonomiska institutionen undantaget
Campus Gotland.



Åsikterna i detta dokument gäller för såväl program som kurser som ges vid
institutionerna.



Studenter som avses är de som studerar på grund eller avancerad nivå.
Doktorandnämnden samt dess råd ansvarar för doktorandernas åsikter.

1. Grundsyn
Uppsalaekonomerna anser att
a. alla individer ska ha samma rätt till högre utbildning
b. all undervisning ska vara avgiftsfri för samtliga studenter inklusive
internationella studenter som idag betalar för sina studier
c. universitetet ska tillhandahålla Sveriges bästa ekonomprogram och Sveriges
bästa kurser inom ekonomi
d. studenterna ska ha rätt att vara representerade när beslut fattas eller
beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas
situation
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2. Förutsättningar för studier vid universitet
Uppsalaekonomerna anser att
a. det ska finnas tillräckligt med bostäder för studenter
b. det ska byggas fler studentanpassade bostäder med en hyra som maximalt
motsvarar 40 % av CSN (bidrag + lån)
c. det ska erbjudas studentrabatt på enkelbiljetter samt reskassa hos UL
d. storleken på CSN (lån + bidrag) ska vara tillräckligt stort för en skälig
levnadsstandard
e. universitetet ska erbjuda stipendium med syfte att förbättra möjligheten för
internationella studenter att studera vid universitetet
f.

det som student ska vara möjligt att bli deltidssjukskriven

3. Utbildningen
Uppsalaekonomerna anser att
a. den utbildning som ges vid institutionerna ska vara anpassad för att möta
arbetsmarknadens behov och samtidigt främja en akademisk karriär
b. utbildningen ska innehålla praktiska moment som är kopplade till
arbetsmarknaden
c. institutionerna ska erbjuda fler relevanta kurser likt finansiering som
biämnen
d. det inom ekonomie kandidatprogrammet ska vara möjligt att tillgodoräkna
sig praktik som biämne
e. utbildningen ska vara anpassad efter samtiden och vad som är relevant
kunskap idag
f.

det i början av programmet ska ges tydlig information om vilka inriktningar
och biämnen som är attraktiva för vissa arbetsgivare. Exempelvis vilka
kurser som behövs för att bli revisor

g. universitetet bör inrätta en ekonomisk fakultet där Företagsekonomiska,
Nationalekonomiska, Statistiska och Ekonomisk-Historia institutionerna bör
ingå
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4. Undervisning
Uppsalaekonomerna anser att
a. det ska vara mer schemalagd undervisning vid de kurser som ges vid
institutionerna
b. kvaliteten och kraven på utbildningen på ekonomprogrammet bör höjas
c. undervisningen ska ske i varierande former där föreläsningar blandas med
seminarium och praktiska övningar
d. samtliga föreläsare ska få en god utbildning i pedagogik
e. universitetet ska främja pedagogisk utveckling hos föreläsare
f.

samtliga föreläsningar ska spelas in och tillgängliggöras digital för
studenterna

g. varje föreläsning ska avslutas med en kort sammanfattning

5. Examination
Uppsalaekonomerna anser att
a. det ska införas ett betygssystem i enlighet med Bolognaprocessen
b. inlämningsuppgifter ska vara anonyma på samma sätt som salstentamen
c. det för varje kurs ska finnas tydliga betygskriterier
d. samtliga bedömare på kursen ska tillämpa betygskriterierna på samma sätt
e. det vid samtliga examinerande moment ska ges återkoppling till studenterna
kring förbättringsområden
f.

examination på kurser ska ske på varierande sätt med bland annat fler
seminarium

g. examination bör ske löpande i större utsträckning
h. examinationer ska fokusera på att testa studenternas analysförmåga, kritiskt
tänkande och tillämpning av teorier
i.

det inte ska förekomma minuspoäng på examinationer

j.

det efter varje tentamen ska finnas en tentamensgenomgång av ansvarig
lärare
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k. ordinarie tentamen ska förläggas på vardagar mellan 8.00-17.00
l.

så många tentamina som praktiskt möjligt ska ske digitalt

m. innehållet i samtliga kurser regelbundet ska ses över och uppdateras

6. Arbetsmiljö
Uppsalaekonomerna anser att
a. det ska finnas tillräckligt många och stora lokaler för att det ska gå att
bedriva en så bra utbildningsverksamhet som möjligt
b. det ska finnas fler grupprum för studenter
c. det ska erbjudas lunch samt kaffe på campus till rimliga priser anpassade
efter studenternas ekonomiska situation
d. det ska finnas eluttag i samtliga föreläsningssalar
e. samtliga studenter ska ha rätt till en lugn och bra arbetsmiljö
f.

det ska på universitetet finnas tillräckligt många studieplatser för att
tillgodose studenternas behov

g. studenter ska ha tillgång till samtliga klassrum på plan 1 i Ekonomikum för
att studera
h. det ska finnas flera studieplatser med ståbord
i.

det ska finnas bibliotek som, i åtminstone tentaperioder, är öppna dygnet
runt varje dag i veckan

7. Lika villkor
Uppsalaekonomerna anser att
a. studenter med särskilda behov ska ha rätt till stöd i undervisningen samt vid
examination
b. alla studenter ska behandlas lika samt på ett rättvist sätt

8. Övrigt
Uppsalaekonomerna anser att
a. det ska värnas om Uppsalas unika studentliv inklusive nationer, kårer och
föreningar
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