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Syfte
Syftet med detta material är att säkerställa att innehållet i åsiktsprogrammet
speglar Uppsalaekonomernas åsikter i vår studiebevakning.

Bakgrund
Varje år revideras och uppdateras åsiktsprogrammet, vilket var något som
tidigare beslutades om i STRUT. Sedan STRUTs beslutsmantat togs bort tillfaller
detta ansvar istället styrelsen. Materialet har behandlats i STRUT där
revideringar diskuterats och ett förslag har tagits fram för styrelsen att fatta
beslut om. Nedan följer Föreningen Uppsalaekonomernas Åsiktsprogram och de
föreslagna ändringarna. Bifogat finner ni även Uppsalaekonomerna’s
Educational Opinions Program som är den engelska översättningen av
åsiktsprogrammet och ändringar som motsvarar de som är gjorda i det svenska
dokumentet.
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Syfte
Syftet med detta dokument är att redogöra för 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 version. Vid eventuell tvist om innebörd ska alltid den svenska
versionen gälla framför översatta versioner.

Om strategiska utbildningsrådet
Det strategiska utbildningsrådet är Uppsalaekonomernas beredande organ i
studiefrågor och har bland annat i uppgift att ta fram detta dokument. Det strategiska
utbildningsrådet (STRUT) består av vice ordförande med utbildningsansvar,
ordförande, ordförande i utbildningsutskottet, vice ordförande i utbildningsutskottet
och styrelseledamot med utbildningsansvar.

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. Åsiktsprogrammet ses över och fastslås minst en gång
om året för att bibehålla sin relevans. Revideringar bereds i STRUT för att sedan
beslutas om i styrelsen. Dokumentet reviderades senast 2022-05-30.

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,
Nationalekonomiska institutionen, samt Statistiska institutionen. Samtliga
institutioner är 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 grundnivå eller avancerad nivå.
Doktorandnämnden och dess råd ansvarar för doktorandernas åsikter.

●

Program som avses är samtliga program på grundnivå och avancerad nivå
som ges vid de ovannämnda institutionerna.

1. Grundsyn
Uppsalaekonomerna anser att
a. alla individer ska ha samma rätt till högre utbildning
b. universitetet ska kontinuerligt förbättra och utveckla sina kurser och program
c. studenterna ska ha rätt att vara representerade när beredning sker eller beslut
fattas vid universitetet som har betydelse för utbildningen eller studenternas
situation

2. Förutsättningar för studier vid universitet
a. Uppsalaekonomerna anser att det ska finnas tillräckligt med studentanpassade
bostäder med en hyra som maximalt motsvarar 40 % av CSN (bidrag + lån) sett
till antalet studenter
b. det ska erbjudas studentrabatt på enkelbiljetter och reskassa hos UL
c. storleken på CSN (bidrag + lån) ska vara tillräckligt stort för en skälig
levnadsstandard
d. universitetet ska erbjuda stipendium med syfte att förbättra möjligheten för
internationella studenter att studera vid universitetet
e. universitet ska verka för internationella studenters miljöanpassning och
integrering i det svenska universitetssystemet och universitetsmiljön
f.

det som student ska vara möjligt att bli deltidssjukskriven

g. det som student ska vara möjligt att ta studieuppehåll
h. det ska som student vara möjligt att få sina studier anpassade vid obligatorisk
militärtjänstgöring

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. det inom programmen ska vara möjligt att tillgodoräkna sig praktik som
biämne
d. utbildningen ska vara anpassad efter samtiden och vad som är relevant
kunskap idag
e. institutionerna ska tillhandahålla möjligheten att åka på utbytesstudier
f.

universitetet ska erbjuda ett brett utbud av relevanta sommarkurser sett till
studenternas efterfrågan

g. universitetet ska integrera hållbar utveckling i kurserna

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

institutionerna tydligt och i god tid ska meddela både nuvarande och
potentiella framtida studenter om relevanta förändringar i kursutbudet

j.

utbildningen ska ha en tydlig koppling till en efterföljande karriär såväl inom
näringslivet som akademin

4. Undervisning
Uppsalaekonomerna anser att
a. det ska vara mer schemalagd undervisning vid de kurser som ges vid
institutionerna
b. studenterna ska ges möjlighet till fler lärarledda timmar inom de områden där
efterfrågan finns
b. institutionerna ska arbeta för att ständigt förbättra utbildningskvaliteten på
programmen
c. undervisningen ska ske i varierande former där föreläsningar blandas med
seminarier och praktiska övningar
d. samtliga föreläsare ska få en god utbildning i pedagogik
e. universitetet ska främja pedagogisk utveckling hos föreläsare
f.

varje föreläsning ska avslutas med en kort sammanfattning

g. det ska finnas tillgång till digitala hjälpmedel som ett komplement till
undervisningen
h. allt föreläsningsmaterial ska laddas upp inför föreläsningar
i.

det bör finnas en ökad flexibilitet i undervisningsformer för att främja olika
inlärningstekniker, exempelvis genom inspelade föreläsningar och
räkneövningar

j.

det ska finnas en ökad tillgänglighet på kostnadsfri kurslitteratur

k. det ska finnas en ökad tillgänglighet på kurslitteratur till reducerat pris
l.

kurslitteratur ska vara relevant sett till kursinnehållet, samt vara anpassad till
programmets progression

m. undervisning ska bedrivas med hänsyn till att studenternas arbetstid ska
vara under vardagar mellan 8.00-17.00
n. universitetet ska genom extra akademiska insatser främja studenter med goda
studieresultat och höga ambitioner, exempelvis genom programmet Honours
track

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. poänggränser alltid ska göras tillgängliga för studenten innan tentamina
e. lärare ska vara tillgängliga under hela tentamen för att kunna redogöra för
upplevda oklarheter, eller kunna korrigera eventuella felaktigheter i tentamen
f.

samtliga bedömare på kursen ska tillämpa betygskriterierna på samma sätt

g. det vid samtliga examinerande moment ska ges återkoppling till studenterna
kring förbättringsområden
h. examination på kurser ska ske på varierande sätt med bland annat fler
seminarium
i.

examination bör ske löpande i större utsträckning

j.

examinationer ska fokusera på att testa studenternas analysförmåga, kritiska
tänkande och tillämpning av teorier

k. det inte ska förekomma minuspoäng på examinationer
l.

det efter varje tentamen ska finnas en tentamensgenomgång av ansvarig lärare

m. ordinarie tentamen ska förläggas på vardagar mellan 8.00-17.00
n. så många tentamina som praktiskt möjligt ska ske digitalt
o. salsexamination aldrig ska ske ifall det utgör en risk för studenternas hälsa

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. det ska finnas tillgång till eluttag vid samtliga studieplatser
f.

samtliga studenter ska ha rätt till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

g. det ska på universitetet finnas tillräckligt många studieplatser av god kvalitet
för att tillgodose studenternas behov
h. studenter ska ha tillgång till samtliga klassrum på plan 1 i Ekonomikum för att
studera
i.

det ska finnas flera studieplatser med ståbord

j.

det ska finnas bibliotek som, i synnerhet under tentaperioder, har utökade
öppettider

k. det ska finnas tillräckligt med datorer med hög standard och dessa ska vara
tillgängliga utanför schemalagd undervisningstid
l.

studenter ska ha tillgång till licenser på programvaror i kurser där dessa
program förväntas att användas

7. Lika villkor
Uppsalaekonomerna anser att
a. studenter med särskilda behov ska ha rätt till stöd i undervisningen och vid
examination
b. alla studenter ska behandlas på ett rättvist sätt
c. universitetet ska informera om det stöd som erbjuds till studenter med
funktionsvariationer
d. alla kursansvariga ska få en utbildning i lika villkor för att kunna vara
tillmötesgående och bidra med ett individanpassat stöd till studenter med
särskilda behov

8. Övrigt
a. Uppsalaekonomerna anser att det ska värnas om Uppsalas unika studentliv
inklusive nationer, kårer och föreningar
b. universitetet bör inrätta en ekonomisk fakultet där Företagsekonomiska,
Nationalekonomiska, Statistiska och Ekonomisk-historiska institutionerna bör
ingå för att på så vis öka kvaliteten på ekonomiprogrammen då det upplevs
underlätta för både administrering, samordning och studiebevakning
c. det för kåren bör finnas lokaler på det aktuella campuset att bedriva sin
verksamhet studenterna ska göras medvetna om sin rätt till
studentrepresentation
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Purpose
The purpose of this document is to put forward Uppsalaekonomerna’s opinions
regarding the business and economics education at Uppsala University. The opinions
in this document are adopted by Uppsalaekonomerna’s Strategic Educational council
(STRUT), and approved by Uppsalaekonomerna’s board. This document works as
support and the basis for all of Uppsalaekonomerna’s study surveillance. This
document is originally in Swedish and this is the English translation. In case of a
dispute the Swedish original shall apply over translated versions.

About the Strategic Educational Council
The Strategic Educational Council is Uppsalaekonomerna’s advisory body in
educational matters, including the task of creating this document. The Strategic
Educational Council (STRUT) consists of the Vice President and Head of Education, the
President, the President of the Education Committee, the Vice President of the
Education Committee and the Board member with educational responsibilities

How this document has been created
The Opinions Program was first brought up during the first meeting of the Strategic
Educational Council, in the autumn of 2016, immediately after Uppsalaekonomerna
became a student union for the business and economics departments. The work
continued during the year in the autumn of 2017 when STRUT discussed and revised
the program during several meetings. A final version was submitted to the board for
approval in January 2018 and subsequently approved by STRUT on January 15 th, 2018.
The Opinions Program is continuously revised in order to stay relevant and is reviewed
at least once a year. The revisions are prepared in STRUT and then approved by the
Board. The document was revised 2022-05-30.

Definitions
●

The university referred to is Uppsala University.

●

The faculty referred to is the Faculty of Social Sciences at Uppsala University,
except Campus Gotland.
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●

The departments referred to are the Department of Business Studies except
Campus Gotland, the Department of Economics except Campus Gotland and the
Department of Statistics except Campus Gotland

●

The opinions in this document apply to both programmes and courses given at
the departments.

●

Students referred to are those who study for a bachelor or advanced level. The
Doctoral Board and its council are responsible for the PhD students’ opinions.

●

Programs referred to are all programs at Bachelor’s and advanced level at the
aforementioned departments

1. Fundamental values
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. all individuals should have equal rights to a higher education
b. the university should continuously work to improve their courses and programs
c. students should be entitled to be represented when decisions are made at the
University, or preparation takes place which is of importance for the education
or the students’ situation

2. Conditions for university studies
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. there should be sufficient student housing built with a maximal rental cost of
40% of CSN (grant + loan) in terms of number of students
b. students shall be offered a student discount on single tickets at UL
c. the amount of CSN (grant + loan) shall be sufficiently large enough for a
reasonable standard of living
d. the university shall offer scholarships with the purpose of improving the
possibility of international students to study at the university
e. universities should promote the environmental adaptation and integration of
international students into the Swedish university system and university
environment
f.

students should be able to go on part-time sick leave

g. students should be able to go on approved leave from studies
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h. it should be possible for students to have their studies adapted during
compulsory military service

3. The education
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. the education taught at the departments should be adapted to the needs of the
labour market as well as promote an academic career
b. the education shall contain practical elements that are linked to the labour
market
c. internships shall count as minors within the Bachelor’s Programme in Business
and Economics
d. the education shall be up to date and include contemporary knowledge
e. the departments shall provide opportunities for students to study on exchange
f.

the university shall offer a wide range of relevant summer courses in relation to
the student demand

g. the university shall integrate sustainability perspectives into the courses
h. the content of all courses should be periodically reviewed and updated
i.

the departments, clearly and well in advance, shall inform current and
prospective students of relevant changes in the course offerings

j.

the education should have a clear link to a subsequent career in both business
and academia

4. Teaching
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. the departments should offer more scheduled teaching
b. students should be given the opportunity for more teaching hours in areas
where there is demand
c. the departments shall work to continuously improve the quality of the
education at the programs
d. the teaching should be varied including both lectures as well as seminars and
practical exercises
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e. all lecturers shall receive quality education in pedagogy
f.

the university shall promote lecturers pedagogical development

g. each lecture shall be completed with a brief finishing summary
h. the students should have access to digital tools as a complement to the teaching
i.

all relevant content shall be uploaded prior to each lecture

j.

there should be a greater flexibility in teaching formats to promote different
learning techniques, for example through recorded lectures and numeracy
exercises

k. there should be an increased availability of free course literature
l.

there should be an increased availability of course literature at reduced prices
and be adapted to the progression of the program

m. course literature should be relevant to the course content
n. teaching should be carried out taking into account that students' working hours
should be during weekdays between 8.00-17.00
o. the university should promote students with good academic results and high
ambitions through extra academic efforts, for example through the program
Honours track

5. Examination
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. a grading system should be introduced in accordance with the Bologna process
b. all assignments should be anonymous in the same way as a final exam
c. for each course there must be a clear grading criterion
d. grade limits should always be made available to the student before exams
e. teachers should be available throughout the exam to explain any perceived
ambiguities, or to correct any inaccuracies in the exam
f.

all examiners on a course should apply the grading criteria in the same way

g. in association to all examinations, feedback will be given to the students
regarding improvement areas
h. examination on courses will take place in varying ways, including more
seminars
i.

examination should to a larger extent take place on a continuous basis
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j.

examinations should focus on testing the students' analytical ability, critical
thinking and application of theory

k. there should be no negative points on examinations
l.

after each exam, there should be an examination review held by the responsible
teacher

m. the regular exams should be held on weekdays between 8:00 and 17:00
n. on-campus examinations shall never be conducted if they pose a risk to the
students’ health

6. Working environment
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. there should be enough and large premises to conduct as good educational
activities as possible
b. there should be more group rooms available for students
c. lunch and coffee on campus should be offered at reasonable prices with regards
to students' financial situation
d. there should be power outlets in all lecture halls
e. electrical outlets must be available at all study sites
f.

all students should be entitled to a good physical and psychosocial working
environment

g. there should be enough high-quality study places at university in order to meet
the students' needs
h. students should have access to all classrooms on floor 1 at Ekonomikum to
study
i.

there should be more study places with standing desks.

j.

there should be libraries that particularly during examination periods have
extended opening hours

k. there should be enough computers of high standard available to students
outside of scheduled lecture time
l.

students should have access to software licenses in courses where these
programs are expected to be used
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7. Equal opportunities
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. students with special needs should be entitled to support in teaching as well as
during examinations
b. all students should be treated fairly and equally
c. the university shall provide information about the support that is offered to
students with special needs
d. all course coordinators shall receive education in equal opportunities to be able
to accommodate and provide individualized support to students with special
needs

8. Other
Uppsalaekonomerna are of the opinion that
a. Uppsala’s unique student life including nations, student unions and
associations should be protected
b. the university should set up a faculty of economics, including the departments
of business, economics, statistics and economic history, in order to improve the
quality of the economics programs, as this is perceived to facilitate
administration, coordination and educational surveillance
c. there should be facilities for the union to carry out its activities on the campus
in question
d. students should be made aware of their right to student representation
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