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Ultuna studentkårs Vision och Policy 

Vision 
 
 

Ultuna studentkår är alla ultunesares gemensamma forum för att säkerställa en hög kvalitet i 
utbildningarna såväl som en utvecklande och trevlig tillvaro under studietiden. 

 

Policy 
Kårens uppgift är att verka för att utbildningarna håller en hög kvalitet, att främja en god 
studiesocial miljö samt att underlätta övergången mellan studietid och arbetsliv. Kåren sätter 
studenten i centrum och utgör länken mellan studenterna och SLU. 

Kåren står för öppenhet och mångfald på alla nivåer. Kåren finns för att representera alla 
studenter och arbetar för att göra det. 

 
Kårens verksamhet vilar på tre grundpelare; utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studiesociala 
frågor. 

 
Utbildningsbevakning 
Utbildningarna i högskolan ska vila på en vetenskaplig eller konstnärlig grund och genomsyras av 
och uppmuntra till kritiskt tänkande. Studenterna ska vara en självklar samarbetspartner i 
högskolan och finnas representerade i berednings- och beslutsprocesser på alla nivåer. Kåren 
fungerar som en naturlig länk mellan studenterna och SLU. 

En stark kår är nödvändig för att på ett trovärdigt sätt föra studenternas talan gentemot 
universitetet. Kåren ska verka för att utbildningarna på SLU håller hög kvalitet och ständigt 
förbättras och anpassas efter omvärldens behov och studenternas önskemål. Vid större 
förändringar av utbildningar vid SLU ska alla studenters intressen tas i beaktande. 

Kåren ska verka för 
 

att utbildningen ska prioriteras högt på SLU och att undervisning ska ha en 

hög status 

att SLU:s utbildningar ger goda kunskaper för arbetslivet efter avslutade studier 

att kvalitet prioriteras framför kvantitet i utbildningarna på SLU   

att examenskraven är tydliga och går att uppnå på alla utbildningar 

att SLU:s utbildningar ger nationellt och internationellt gångbara examina 

att SLU:s utbildningar har en stark arbetslivs- och forskningsanknytning 

att tillräckliga resurser ges till grundutbildningen och att resurstilldelningen till utbildningar sker 
på ett konsekvent och rättvist sätt 

att en erforderlig nivå av pedagogisk och språklig kompetens ska vara behörighetskrav för att 
få undervisa 

att SLU har fakultetsgemensamma och tydliga riktlinjer för självständiga arbeten och at dessa 
riktlinjer preciseras på respektive fakultet 
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att kursutvärderingar har hög svarsfrekvens, och att kontinuerlig redovisning och uppföljning 
 av dessa ske 
Näringslivskontakt 
Studenter som tar examen från SLU skall vara väl förberedda för arbetslivet. Kåren ger i sina 
samarbeten med näringslivet en god inblick i företags, myndigheters och organisationers 
verksamhet för studenterna. Kåren arbetar även med att studenterna ska få kontakt med 
näringslivet inom ramen för sina respektive utbildningar. 

Kåren ska verka för 
 

att     underlätta studenternas övergång till arbetslivet genom att upprätta en god kontakt med de 
företag, myndigheter och organisationer som har anknytning till de utbildningar som 
finns representerade bland kårens medlemmar 

att skapa långsiktiga samarbeten och avtal mellan kåren och relevanta företag och 
organisationer för att öka kvaliteten på kårens verksamheter 

att stärka studenternas kunnande inom de områden där SLU:s kurser är svaga och som anses 
vara viktiga för att studenterna bättre ska hävda sig på arbetsmarknaden 

att lyfta vikten av arbetslivsanknytning redan under studietiden 
 

Studiesociala frågor 
Kåren arbetar för att studenterna ska ha tillgång till hälsovård som främjar deras fysiska och 
psykiska hälsa. Den sociala verksamheten är viktig under studietiden och genom Kåren ska 
studenterna ha möjlighet att själva skapa en positiv social miljö. 

Kåren ska verka för 
 

att alla studenter ska känna sig välkomna till Kåren och SLU 

att studenter på SLU får en fysiskt, psykiskt och socialt bra studietid 

inom SLU och Kårens verksamhet. 

att skapa en positiv studiesocial miljö som är tillgänglig för alla studenter 
att ett lika villkors-tänk genomsyrar hela Kårens verksamhet 

 
att föra Kårens traditioner vidare och vid behov utveckla och förbättra dem 

att ett gott samarbete med myndigheter och organisationer upprätthålls och utvecklas med 
syfte att ge studenterna en god studietid 

att ge studenten förutsättningar att kunna tillgodogöra sig sina studier på bästa sätt genom att 
till exempel arbeta med bostads- och studiemedelsfrågor.
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