
 

 

 
 

1 

 

 
 

Utlysning av studentrepresentant till SFS 
Studentpool för UKÄ:s kvalitetssäkringssystem 
 
Studenternas inflytande säkras genom att vi sedan 1800-talet har lyckats hålla ihop och 
haft studenter som på framgångsrika sätt representerat oss. Sveriges förenade 
studentkårer (SFS) har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att se till 
att det finns studentrepresentanter i det nya kvalitetssäkringssystemet för att vi på 
bästa sätt ska vara representerade som studenterna på den nationella arenan. För att 
göra det på ett effektivt och kvalitativt sätt har SFS beslutat att tillsätta och organisera 
en studentpool. Studentpoolens uppdrag ska vara att fylla de 
studentrepresentantsuppdrag som uppkommer inom UKÄ nya 
kvalitetssäkringssystem.  De som arbetar med att organisera och utbilda studentpoolen 
är en kommitté (SFS Kvalitetskommitté, SQC) utsedd av SFS styrelse. 
 

Uppdraget  

Det senaste året har UKÄ lanserat och implementerat ett nytt kvalitetssäkringssystem 
delvis för att Sverige ska få vara en del av motsvarande europeisk standard. Det 
nationella systemet har i sin tur fyra olika granskningar. Dessa är 
lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar, examenstillståndsprövningar och 
tematiska utvärderingar. Varje lärosäte ska ha ett eget lokalt kvalitetssäkringssystem 
som lever upp till den nationella standarden och det är det systemet som granskas av 
UKÄ. Något som är viktigt att poängtera är att det är lärosätenas 
kvalitetssäkringssystem som ska säkerställa utbildningarnas kvalitet, och inte UKÄs 
granskningar. Varje granskning har en studentrepresentant och det är SFS som 
nominerar representanter som UKÄ sedan utser.  

 
SFS vill säkerställa studentinflytandet i UKÄs granskningsuppdrag genom att samla ett 
antal studenter i en studentpool för att systematisera, organisera och garantera att 
studentrepresentanter går in med så bra förutsättningar som möjligt för sina uppdrag. 
Tack vare ordentlig förberedelse, stöd och organisering ska representanterna klara av 
att lyfta frågor som är av vikt för studenter.  
 
Studentpoolen är en grupp studenter som förväntas söka och anta 
studentbedömaruppdrag för UKÄ vid granskningar i det nationella 
kvalitetssäkringssystemet. Studenter antas till studentpoolen av SQC. Uppdraget i 
själva Studentpoolen ser ut enligt följande:  
 

• Som medlem i Studentpoolen ska du gå SQC:s utbildning som hör till ditt 
uppdrag som studentrepresentant i kvalitetssäkringssystemet.  
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• Du blir tillgänglig för uppdrag inom kvalitetssäkringssystemet.  
• Du erbjuds/söker uppdrag inom Kvalitetssäkringssystemet via SFS  
• SQC behandlar din ansökan till specifika uppdrag inom 

kvalitetssäkringssystemet  
• SFS nominerar student till specifik plats inom Kvalitetssäkringssystemet 
• Du får tillgång till en diskussionsplattform med andra 

studentrepresentanter inom kvalitetssäkringssystemet. 

 
Det finns ingen tidsbegränsning på hur länge man kan sitta i poolen. 
 

Vad vi söker  

Du ska vara 
• Aktiv student,  
• person med studieuppehåll för studentkår eller liknande uppdrag,  
• person med studieuppehåll, som dock varar längst ett år, eller 
• person som nyligen tagit examen från svenskt lärosäte. 

 
I övrigt bedömer SQC de sökande efter en sammanvägd bedömning med beaktande av 
följande kriterier för att få en diversifierad grupp bedömare i studentpoolen:  
 

• Erfarenhet av kvalitetsarbete  
• Intresse för kvalitetssäkringsarbete  
• Studiebakgrund  
• Studentrepresentationserfarenhet och 
• Övriga relevanta erfarenheter 

 

Kvalitetsarbete innefattar allt från att vara delaktig i utveckling av utbildning på 
kursnivå till program- lärosätes-, nationell-, eller internationell nivå, samt 
kvalitetsarbete för andra områden än utbildning. 
 
SQC kommer för att på ett så bra sätt som möjligt få fram olika perspektiv och 
representera hela studentgruppen beakta Studentpoolens sammansättning vid 
rekryteringen.  
 
Det är meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av frågor som 
rör utbildningsmiljö, studentinflytande och jämställdhetsarbete.  
 

Ansökningsprocess  
Skicka din ansökan till SQC@sfs.se senast 9:e oktober 2018. Skriv ”Ansökan studentpool 
[ditt namn]” i rubriken till mailet.  
 
Ansökningsprocessen utgår från UKÄ:s behov av studentrepresentanter, vilket gör att 
ansökningsperioder till studentpoolen kan variera. Men själva förfarandet är alltid det 
samma.  
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1. SFS utlyser att det finns platser lediga i Studentpoolen. Utlysningen sker på SFS 
hemsida, samt genom mail till landets studentkårer med uppmaningar att 
nominera själva och att sprida till de egna studenterna. En student kan alltid 
ansöka själv och behöver inte bli nominerad.  

 
2. En ansökan skickas in till SQC@sfs.se. Ansökan ska innehålla:  

• CV 
• Personligt brev 
• andra intyg man vill åberopa  

 
3. Genom SQC behandlar SFS de inkomna ansökningarna och sorterar ut de som 

inte svarar upp mot de formella kriterierna.  
 

4. Ett urval av kandidater blir sedan kallade till intervju.  
 

5. Besked från SQC om man blivit uttagen till studentpoolen 
 

Tidsåtgång, förväntningar och ersättning 

Tid 
Är man vald till Studentpoolen kan tidsåtgången variera från person till person. Detta 
då man kan få olika typer av uppdrag men även att vart uppdrag kan skilja sig. Se 
därför följande beskrivningar som riktlinjer för tidsåtgången. De uppdrag man kan få är:  
 
Lärosätesgranskningar  
Uppskattad tid: Uppdraget sträcker sig ungefär över 14 månader varav cirka 20 dagar 
är arbetsdagar. Arbetet utförs på UKÄs lokaler, det berörda lärosätet samt inläsning 
hemma. Delar av arbetsdagarna beslutas gemensamt inom bedömargruppen.  
 
Utbildningsutvärderingar 
Uppskattad tid: Uppdraget sträcker sig ungefär 12 månader, dock är det ungefär 6 
månader som uppdraget är som mest aktivt. Det rör sig om 20 dagar, varav 10 är på 
plats på UKÄ. Delar av arbetsdagarna beslutas gemensamt inom bedömargruppen. 
 
Examenstillståndsprövningar 
Uppskattad tid: Uppdraget sträcker sig över 8 månader med en mötesdag på UKÄ och 
en dag på ett lärosäte. 
 

Förväntningar 
När studenten är en medlem i studentpoolen förväntar sig de kunna utbyta erfarenheter 
med varandra på den påtänkta plattformen. Man ska också representera alla Sveriges 
studenter samt ta ansvar för kvalitén i högre utbildning vilket medför att man ska vara 
väl förbered, kommunicera tydligt och agera professionellt.   

Ersättning 
Ersättning utgår för varje dag som det är mötesdagar. Arvodet kan variera men rör sig 
mellan 1000-1500 kr/arbetsdag. Logi och resor täcks också.  


