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Studentrepresentant till SUHF:s arbetsgrupp för
att se över examensordningar
Uppdraget
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har startat en
expertgrupp för att diskutera och föreslå alternativ till dagens
examensordningsförordning.
I dagsläget beslutar regeringen ensamt om vilka examina som får
finnas och vad de ska innehålla. Till skillnad från forskning så
garanteras inte utbildningens frihet i lag och förordning, utan är
kopplat till politiskt styrning när det kommer till examen. SUHF
vill med arbetsgruppen se över om det finns möjligheter till
alternativ där examensordningar istället hanteras av lärosätena
för att även garantera utbildningens frihet.
SUHF:s arbetsgrupp ska bland annat:




Diskutera alternativ kodifiering av examina att ersätta
dagens examensförordning.
Göra jämförelser av examensordningar, strukturer och hur
de hanteras (ansvar, processer) i andra länder.
Föreslå en eller flera modeller för examensordningar i
lärosätenas regi, förslagen ska värna lärosätenas autonomi
och utbildningarnas kvalitet samt främja nationell och
internationell mobilitet.

Uppdraget sträcker sig fram 31 december 2019.
Gruppen kommer att sammanträda 2-3 ggr/termin fysiskt och
träffarna kommer att ske på SUHF:s kansli i Stockholm. Utöver
detta kan det tillkomma några möten via telefon.
SUHF och SFS kan inte ersätta resekostnader. Hör därför med
ditt lärosäte om de har möjlighet att bistå med detta.
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Vad vi söker
Till det här uppdraget söker vi en student som har ett intresse för
frågorna rörande autonomi och utbildningars utformning. Det är
meriterande att ha erfarenheter att ha jobbat med
examensordningar på lokal nivå.

Nomineringar
Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 9 december 2018.
Ansökan ska innehålla:


Nominering från en medlemskår, medlem i medlemskår eller
styrelseledamot i SFS,



Kontaktuppgifter till ansvarig i den nominerande
studentkårens presidium eller till nominerande
styrelseledamot,
En presentation av nominerad person i form av ett personligt
brev med en motivering till varför personen är intresserad av
uppdraget,
Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver
de formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning
samt andra för sammanhanget relevanta meriter,





Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget.
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