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Högskolepolitiska
programmet
Vision och nuläge
sekvenser både för den enskilde
individen, för utbildningssystemet och i förlängningen hela
samhället.

Stockholms lärosäten ska vara
attraktiva för såväl nationella
som internationella studenter.
Utbildningarna ska hålla en kvalitet i världsklass, studentinflytandet och studentdeltagandet
ska vara helt integrerat i verksamheten och det ska ges bästa
möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig sina studier på lika
villkor. Studentkårerna ska vara
resursstarka och det ska finnas
ett tryggt skyddsnät för den som
behöver stöd eller blir sjuk.

För att göra Stockholm
till den mest attraktiva
kunskapsregionen
måste både studenter
och lärosäten ges rätt
förutsättningar.
För att göra Stockholm till den
mest attraktiva kunskapsregionen måste både studenter och
lärosäten ges rätt förutsättningar. En utbildning för alla
handlar om alltifrån fysiska förutsättningar i föreläsningssalarna till god pedagogik liksom
organisatoriska förutsättning
för att kunna vara sjuk och få
rätt typ av stöd.
SSCO menar att det behövs

Livet som student ger ofta
många positiva upplevelser,
men det innebär också ofta en
otrygg livssituation med undermåligt skyddsnät. Studenter mår
allt sämre och mycket pekar på
att måendet påverkas av brister
i studiesituationen. Att studenter mår dåligt får negativa konSSCO – Stockholms studentkårer
www.ssco.se
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välfungerande arbete med studiemiljö och studenthälsa på lärosätena, resursstarka studenthälsomottagningar och ett
starkt och brett studentinflytande. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska ge alla studenter förutsättningar att fokusera på det som ska stå i centrum; lärandet för livet.

utrymme i den Högskolepolitiska debatten under senare år.
Uppmärksamheten behövs då
det fortfarande saknas tillräckliga regelverk och rutiner för att
motverka den negativa trenden.
Både det förebyggande, stödjande och behandlande arbetet
för studenters hälsa behöver utvecklas, inte minst genom
stärkta resurser och ökade informationsinsatser. Skyddsnätet
för studenter behöver stärkas,
och studenters delaktighet och
inflytande i arbetsmiljöarbetet
behöver förbättras.

1. Studenters hälsa och
studiemiljö
Inledning

Studenter som grupp mår sämre
än övriga befolkningen. Det är
oroväckande, men tyvärr inte
förvånande eftersom studietiden idag ofta innebär tillvaron
är skör. Många studenter är
ständigt pressade av en skral
ekonomi, hög press att ständigt
prestera och ett bristfälligt
skyddsnät. För den som inte
presterar tillräckligt kan tillvaron snabbt slås i spillror – en
missad tenta kan leda till både
förlorad bostad, inkomst och
sysselsättning.

1.1 Studenters hälsa

Lärosäten är skyldiga att erbjuda
studenter hälsovård och förebyggande hälsovård. Arbetet är
viktigt för att främja studenters
hälsa, psykiska hälsa, studiemiljö och övergången till arbetslivet.
Varje lärosäte får själva ansvara
för hur de organiserar arbetet
med studenthälsa. Många väljer
att ansluta sig till en studenthälsomottagning där ett antal
tjänster väljs ut som studenterna
får tillgång till. Det kan till exempel vara stödjande samtal,
gruppaktiviteter såsom att lära
sig tala inför grupp, eller stöd att
hantera sitt drickande. Vissa lärosäten förlägger nästan alla resurser för studenthälsa på studenthälsomottagningarna,

Skyddsnätet för studenter behöver stärkas,
och studenters delaktighet och inflytande i
arbetsmiljöarbetet behöver förbättras.
Psykisk ohälsa har fått allt större
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medan andra väljer att behålla
vissa resurser på lärosätet för att
till exempel ha en lokalt anställd
samtalsterapeut.

förebygga eller behandla ohälsa.
Lärosätena behöver därmed utveckla sin kommunikation till
studenter om tillgången till studenthälsovård så att alla studenter vet var de kan vända sig
vid behov, oavsett när under utbildningen behovet uppstår.

SSCO anser att det ska finnas
utrymme för variationer i hur lärosäten organiserar studenthälsoarbetet så att det blir så väl anpassat som möjligt till lärosätets
målgrupp. Däremot behöver
uppdraget om att tillhandahålla
studenthälsovård och förebyggande vård förtydligas så att det
blir mer jämlikt vilket typ av
stöd som studenter har rätt till,
oavsett vilket lärosäte de tillhör.

Det leder till att studenter går miste om
stöd som hade kunnat
förebygga eller behandla ohälsa.
SSCO anser att alla lärosäten
ska ta fram ett informationspaket eller liknande som ska kommuniceras till studenter både
skriftligt och muntligt minst en
gång per termin, oavsett vilken
nivå eller hur långt in i sin utbildning studenterna befinner
sig.

Studenthälsomottagningar vittnar om att det finns många goda
initiativ till att utveckla verksamheterna, men att resurserna
inte räcker till. Studenter ska
inte må dåligt till följd av bristande resurser och SSCO anser
därför att resurserna till lärosätenas studenthälsoarbete behöver öka.

1.2 Lärosätenas arbetsmiljöansvar

I lärosätenas uppdrag för att
främja studenters hälsa ingår att
studenterna ska ha en god arbets-/studiemiljö. Brister i studiemiljön kan leda till problem
med stress och annan ohälsa.
För att förebygga ohälsa behöver lärosätena ha ett helhetsperspektiv och välfungerande rutiner i sitt arbetssätt kring arbetsmiljöarbete. Främjande av god
studiemiljö behöver ske på alla
olika nivåer på ett lärosäte.

Studenter ska inte må
dåligt till följd av bristande resurser.
Idag finns stora brister i kommunikationen gentemot studenter om vilken typ av studenthälsovård och förebyggande hälsovård som lärosätet erbjuder. Det
leder till att studenter går miste
om stöd som hade kunnat
SSCO – Stockholms studentkårer
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Alltifrån att studenter har inflytande över sin utbildning i lokala program- eller ämnesråd till
inflytande över lärosätenas strategiska arbete, både i akademiska frågor och förvaltningsfrågor.

platser. Det ska vara tydligt vem
som har ansvar, vad ansvaret innebär samt vem som ska ställas
till svars för brister i arbetsmiljöarbetet.
Studenter ska alltid inkluderas i
arbetet med studenters arbetsmiljö. Det är dock också viktigt
att lärosäten har välfungerande
rutiner för att tillvarata den kunskap om studenters hälsa som
personalen på studenthälsomottagningar och liknande funktioner har.

Det ska vara tydligt
vem som har ansvar,
vad ansvaret innebär
samt vem som ska
ställas till svars för brister i arbetsmiljöarbetet.

1.3 Deltidssjukskrivning från
studier

I arbetsmiljölagen likställs studenter till vissa delar med arbetstagare, vilket innebär att en
stor del av arbetsmiljölagstiftningen gäller i förhållandet mellan lärosäte och student. Arbetsmiljölagen slår fast att lärosätet
ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa
och olycksfall. Studenterna ska
beredas möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet. Däremot är
studenter undantagna när det
gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö, som är ett
förtydligande av reglerna i arbetsmiljölagen.

För en student som blir sjukskriven gäller andra regler än för
en arbetstagare. Studenter kan
enbart bli sjukskrivna på hel- eller halvtid, till skillnad från arbetstagare som också kan bli
sjuka i kvartssteg.
Möjligheten att bli sjukskriven i
kvartssteg är viktigt för att ha
möjlighet till att vara sjuk och få
rehabilitering i den omfattning
som den sjuka har behov av.
Det är också viktigt för att
kunna trappa upp sysselsättningsgraden i lagom takt efter
en sjukskrivning. SSCO anser
därför att studenter ska ha
samma rätt till deltidssjukskrivning som arbetstagare.

SSCO anser att Arbetsmiljöverket bör uppdras att fram föreskrifter för studenters arbetsmiljö motsvarande de som gäller för arbetsmiljö på arbetsSSCO – Stockholms studentkårer
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1.4 Karenstid vid sjukskrivning med studielån

Studenter ska ha
samma rätt till deltidssjukskrivning som arbetstagare.

Att vara sjukskriven som student med studiemedel fungerar
ofta annorlunda än för en arbetstagare. En student som är
sjuk ett par dagar eller upp till
ett par veckor kan, beroende på
kursens natur, ofta ta igen missade moment utan att behöva gå
om hela kursen. Studiemedlet
kommer inte att påverkas av
frånvaron så länge studenten tar
sina poäng.

Ett problem för en student som
blir deltidssjukskriven är att lärosätet ofta saknar möjlighet att
anpassa studietakten till en annan än den som studenten är
antagen på. Det leder till att studenter ofta missar mer än den
tid eller omfattning som de faktiskt är sjukskrivna. Om en student till exempel är sjukskriven
på halvtid en termin tvingas den
ofta att även läsa den kommande terminen på halvfart.
Detta skapar en stor stress som
gör att studenter måste hitta på
egna kreativa lösningar för att få
ihop ekonomin, behålla sin studentbostad och i övrigt skapa en
trygg tillvaro.

Karenstiden för avskrivning av studielån
ska sänkas till 14 dagar.
Karenstiden för att få sitt studielån avskrivet från studieskulden på grund av sjukskrivning
är för närvarande 30 dagar. Det
innebär att en student som är
sjukskriven i 60 dagar enbart
kommer att få studiemedlet avskrivet för de sista 30 dagarna.

SSCO anser att lärosäten ska
göra sitt yttersta för att möjliggöra en studietakt i linje med
studentens sjukskrivning. Utifrån ett långsiktigt perspektiv
ska studenter enligt SSCO ha
samma rätt till att studera på
deltid som arbetstagare. Det behöver därför utredas hur lärosätena på sikt ska organisera verksamheten för att detta ska
kunna bli verklighet.

SSCO – Stockholms studentkårer
www.ssco.se

SSCO anser att 30 dagar är alldeles för lång karenstid. De
flesta studenter kommer att ha
missat alltför mycket för att det
ska vara möjligt att ta igen redan
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ännu tidigare än så. SSCO anser
därför att karenstiden för avskrivning av studielån ska sänkas till 14 dagar.
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1.5 Rehabiliteringsansvaret
måste förtydligas

lan till lärosätets kännedom,
varför åtgärder för att stärka
studiesituationen uteblir. Ett
förändrat regelverk skulle
kunna minska det mänskliga lidandet för enskilda, och öka andelen som fullföljer sina studier
vilket är viktigt för samhället i
stort.

För arbetstagare ligger rehabiliteringsansvaret för att komma
tillbaka i arbete på arbetsgivaren. För studenter ligger ansvaret i stället på Försäkringskassan
och Centrala studiestödsnämnden (CSN). Eftersom ingen av
dessa myndigheter har inblick i
studentens studiesituation, leder
nuvarande regelverk till att studenten ofta får bristfälligt stöd
vid återgången till studierna.

Rehabiliteringsansvaret bör enligt SSCO flyttas till utbildningsanordnaren, det vill säga studentens lärosäte. Lärosätena bör få
stöd i att ta fram riktlinjer för
hur rehabiliteringsansvaret konkret ska utformas så att det blir
likvärdigt, rättssäkert och ändamålsenligt.

Sannolikt är det
många studenter som
hoppar av sina studier
till följd av bristerna i
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Sannolikt är det många studenter som hoppar av sina studier
till följd av bristerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Anledningen till studenters avhopp kommer dock säl-

SSCO – Stockholms studentkårer
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Studenters hälsa och studiemiljö - SSCO anser att
ü Resurserna till lärosätenas studenthälsoarbete ska öka.
ü Lärosätenas uppdrag om att tillhandahålla studenthälsovård ska
förtydligas.
ü Arbetsmiljöverket bör uppdras att ta fram föreskrifter för
studenters arbetsmiljö motsvarande det som gäller för
arbetsmiljöer på arbetsplatser.
ü Studenter ska ha rätt till deltidssjukskrivning på samma sätt som
arbetstagare.
ü Karenstiden för sjukskrivning ska minskas från 30 dagar till 14
dagar.
ü Rehabiliteringsansvaret för studenter som med sjukskrivning
ska flyttas till lärosätena.
ü Lärosätena bör få stöd i att ta fram riktlinjer för studenters
rehabilitering som möjliggör en likvärdig och ändamålsenlig
process.

SSCO – Stockholms studentkårer
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2. Förutsättningar för
studentinflytande

stödet snarare än en förutsättning för studentkårens verksamhet. De ekonomiska grundförutsättningarna måste vara
lika för alla studentkårer. För
dessa ska staten vara garant.

2.1 Det statliga kårstödet

Sedan kårobligatoriets avskaffades har statliga studentkårers resurser markant minskat. Därmed har även möjligheterna att
bedriva oberoende studentinflytande påverkats negativt. Många
lärosäten har valt att stötta studentkårerna ekonomiskt genom
kompletterande verksamhetsstöd. Även om tillskottet i sig är
bra och för många kårer nödvändigt, blir effekten att kårerna
hamnar i beroendeställning till
lärosätena. Studentinflytandet
bedrivs således med olika
grundförutsättningar vid olika
lärosäten.

3.2 Kårstatusprocessen

Studentkårer är studenternas
demokratiska skyddsnät. De garanterar studenternas inflytande
över utbildningen och studiesituationen. Studentsammanslutningar beviljas kårstatus för tre
år i taget och det är lärosätet
som fattar beslutet. Processen
går under namnet kårstatusprocessen.
De regler som styr kårstatusprocessen är till viss del otydliga
och lämnar några principiellt
viktiga frågor obesvarade. En
fråga gäller i vilken utsträckning
lärosätena får ställa krav vid tilldelning av kårstatus. En annan
fråga gäller studentkårers möjligheter att av olika skäl utesluta
medlemmar, till exempel efter
att en medlem betett sig olämpligt eller kränkande gentemot en
annan medlem.

De ekonomiska grundförutsättningarna
måste vara lika för alla
studentkårer. För
dessa ska staten vara
garant.
SSCO anser att resurser för studentkårers arbete bör betalas ut
direkt från staten och utgå med
minst 310 kronor per helårsstudent, vilket är en rekommendation från Universitetskanslersämbetet. Det ska inte finnas
några hinder för lärosätena att
ekonomiskt stötta studentkårerna, men det ska enbart vara
komplement till det statliga
SSCO – Stockholms studentkårer
www.ssco.se
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tande och påverkansarbete
gentemot lärosätena. För att säkerställa studentkårernas oberoende anser SSCO att beslut om
kårstatus ska fattas av en fristående
nationell
instans.
Denna ska vägledas av tydliga
krav på vad som krävs för att
beviljas kårstatus. Lärosätena
ska inte själva besluta om vilka
studentorganisationer som ska
påverka dem.

Processen om kårstatus måste
vara tydligt utformad för att garantera rättssäkerhet, förutsebarhet och ett oberoende studentinflytande.
Lärosätena ska inte
själva besluta om vilka
studentorganisationer
som ska påverka dem.

Förutsättningar för studentinflytande - SSCO anser att
ü Staten ska ansvara för utbetalning av kårstöd för att garantera
oberoende till lärosätet och jämlik möjlighet till studentinflytande
utan lärosätet som mellanhand.
ü Kårstödet bör vara minst 310 kronor per helårsstudent.
ü Beslut om studentkårsstatus ska tas av en fristående nationell
instans.
ü Riktlinjerna för beviljande av kårstatus ska vara tydligt utformade
för att garantera rättssäkerhet, förutsebarhet och ett oberoende
studentinflytande.

SSCO – Stockholms studentkårer
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3. Utbildning för alla

pedagogiskt stöd ska känna sig
trygga i att få sina behov tillgodosedda. Processen ska vara
rättssäker, respektfull och trygg.

3.1 Tillgänglig pedagogik och
särskilt pedagogiskt stöd

Studenter med dokumenterad
funktionsnedsättning kan vid
behov beviljas intyg om särskilt
pedagogiskt stöd. Det är viktigt
för att utbildningen ska ske på
lika villkor, för att enskilda ska
ha möjlighet att tillgodogöra sig
utbildningen och för att samhället inte ska gå miste om värdefull kompetens.

Studenter med beviljat
särskilt pedagogiskt
stöd ska känna sig
trygga i att få sina behov tillgodosedda.
SSCO anser att resurserna för
att särskilt pedagogiskt stöd behöver öka för att motsvara den
ökning av studenter som ansöker om och använder sig av särskilt pedagogiskt stöd. Lärosätena behöver också säkerställa
att lärare har tillräcklig kunskap
och resurser för att tillgodose de
insatser studenterna är beviljade.

De senaste åren har antalet och
andelen studenter som sökt pedagogiskt stöd ökat, samtidigt
som resurserna har stannat på
samma nivåer. Även om processerna har utvecklats och effektiviserats får det konsekvenser
när resurserna inte ökar i samma
takt som utvecklingen kräver.

Undersökningar visar att pedagogik som är bra för studenter
med
funktionsnedsättning,
också ofta är bra för alla studenter. Det kan innebära alltifrån
att göra tydliga presentationer,
att tillhandahålla material i förväg för att studenterna ska
kunna förbereda sig eller att alltid använda mikrofon. Ett medvetet tillgänglighetsperspektiv
vid undervisning kan göra att
studenter med särskilt pedagogiskt stöd inte alltid behöver individuella lösningar, vilket effektiviserar för såväl enskilda
studenter som för lärare och

Studenter vittnar alltför ofta om långa väntetider och processer
som inte är rättssäkra.
Studenter vittnar alltför ofta om
långa väntetider och processer
som inte är rättssäkra. Dessutom är det alltför ofta studenter
möts av motstånd från examinatorer som låter bli att ge studenter det stöd som de är beviljade, antingen på grund av
okunskap, bristande resurser eller ren ovilja.
Studenter med beviljat särskilt
SSCO – Stockholms studentkårer
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hela studentgruppen. Övergripande tillgänglig pedagogik kan
dock aldrig helt ersätta individuella lösningar vid behov.

som den administrativa bördan
för såväl myndigheter som studenter minskar. Ett sådant upplägg skulle också betyda att studenter kan släppa oron kring
huruvida de får läsa färdigt utbildningen de är antagna till. Inresande studenters situation
måste blir tryggare, annars riskerar vi att förlora vår internationella attraktionskraft.

För att undervisa tillgängligt
krävs kunskap. Därför anser
SSCO att resurserna till högskolepedagogisk utveckling behöver öka för att utveckla tillgänglighetsperspektiv i högskolepedagogiska grundkurser för högskole- och universitetslärare.

3.3 Breddad rekrytering och
breddat deltagande

3.2 Långsiktighet och förutsebarhet för internationella
studenter

Sedan 2001 har alla lärosäten i
uppdrag att verka för att bredda
rekryteringen till högre utbildning. Mer konkret innebär det
att rekrytera presumtiva studenter från studieovana hem som
traditionellt inte söker sig till
högre utbildning. Syftet är till
för att fånga upp talanger i enskilda individer, och för att samhället ska ta vara på den kompetens som kan utvecklas genom
högre studier.

För en ökad attraktionskraft för
Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet, behövs bättre
förutsättningar för våra inresande studenter. För att dessa
ska kunna fokusera på målet för
utbytet – studier och kulturella
utbyten – måste samordningen
mellan myndigheter stärkas.
Uppehållstillstånd för
studier i Sverige ska
gälla under hela studietiden.

Att bredda rekryteringen är viktigt för både enskilda individer,
för lärosätenas kvalitet och för
samhället. För att studenter
med olika bakgrund och förutsättningar ska ha samma chans
att också genomföra studierna
på lika villkor, behöver lärosätena också arbeta med breddat
deltagande.

SSCO anser att ett uppehållstillstånd för studier i Sverige ska
gälla under hela studietiden och
att Migrationsverket ska ha rätt
att tillämpa automatiserad behandling av de internationella
studenternas studieprestationer.
På så sätt kortas de alltför långa
handläggningstiderna, samtidigt
SSCO – Stockholms studentkårer
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breddat deltagande, men det
sker alltför ofta av enskilda
eldsjälar snarare än genom systematiskt arbete med utvärdering, uppföljning och studentinflytande. Genom en ökad systematik skulle goda exempel
kunna bli mer etablerade och
spridas till fler lärosäten. Det
kan till exempel innebära att anordna förberedande sommarkurser, studiecirklar, pedagogiska inkluderande insatser eller
språkkurser för akademisk
svenska.

relevans och arbetslivsanknytning.
Även om det finns positiva
trender och spännande metodutvecklingar för att öka studentinflytande och studentdeltagande i kvalitetsutveckling, så
visar undersökningar år efter år
att rutinerna brister på alltför
många utbildningar. Brister sker
framför allt i uppföljning och
återkoppling, vilket skapar en
ond cirkel där studenterna inte
ser meningen med att vara aktiva genom att till exempel fylla
i utvärderingar, eller att delta
som studentrepresentanter i
ämnes- och programråd. Det
blir även otydligt för både befintliga och presumtiva studenter vilken kvalitet som utbildningen håller.

För att studenter med
olika bakgrund och
förutsättningar ska ha
samma chans att
också genomföra studierna på lika villkor,
behöver lärosätena
också arbeta med
breddat deltagande.

Det behöver sättas
press på att lärosätena
har välfungerande rutiner för kvalitetssäkring och studentdeltagande i kurs- och kvalitetsutveckling.
Det behöver sättas press på att
lärosätena har välfungerande rutiner för kvalitetssäkring och
studentdeltagande i kurs- och
kvalitetsutveckling. Att öppet
redovisa kursrapporter är ett bra

SSCO anser att lärosätena behöver få ett tydligare uppdrag att
arbeta med bredda deltagandet.
Det ska inte krävas outtalade
kunskaper för att ha förutsättningar att klara studierna.
3.4 Utbildningskvalitet

Lärosäten är skyldiga att kontinuerligt arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av utbildningarnas innehåll. Studenternas deltagande och inflytande är
avgörande för en god kvalitet,
SSCO – Stockholms studentkårer
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sätt att skapa transparens för
både befintliga och presumtiva
studenter som kan ta del av
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arbetet med kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling på en utbildning.

studenten ska genomföra utbildningen placeras de då ofrivilligt på en annan studieort.
Detta leder till att studenter tillfälligt kan behöva betala dubbla
boendekostnader samt extra utlägg för resekostnader.

SSCO anser att kursrapporter alltid ska redovisas offentligt på lärosätenas hemsidor.

SSCO menar att det inte är acceptabelt att studenter ska behöva betala dubbla boendekostnader och extra resekostnader
när obligatorisk utbildning förläggs på annan ort än den ordinarie studieorten, utan att studenten har möjlighet att välja ett
annat alternativ.

SSCO anser att kursrapporter
alltid ska redovisas offentligt på
lärosätenas hemsidor. Kursrapporterna ska innehålla en sammanställning av studenternas
synpunkter, utbildningsanordnarens reflektioner samt redovisning av eventuella förändringar som planeras till följd av
studenternas synpunkter.

Det är inte är acceptabelt att studenter ska
behöva betala dubbla
boendekostnader och
extra resekostnader
när obligatorisk utbildning förläggs på annan ort.

3.5 Lärosäten ska bekosta
bostad när studier placeras
på annan ort

Studenter ska kunna känna sig
trygga i att de omkostnader som
kan komma med studierna är
tydligt redovisade på förhand.

Enligt SSCO ska lärosätena stå
för eventuella extrakostnader
för bostad och resor när studenter ofrivilligt placeras på annan
ort än i sin studieort.

Idag händer det dock att studenter tvingas till större omkostnader till följd av att de tillfälligt behöver flytta till annan
ort för att genomföra hela utbildningen. I synnerhet inträffar
detta för studenter där verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
ingår som obligatoriskt moment
och där lärosätet inte lyckas
hitta en VFU-plats på den ordinarie studieorten. För att
SSCO – Stockholms studentkårer
www.ssco.se

3.6 Kurslitteratur och dolda
avgifter

Kurslitteraturen är för många
studenter en belastning för studentplånboken. Lärosätets bibliotek tillhandahåller ofta så få
exemplar av kurslitteraturen att
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studenterna måste hitta andra
lösningar, och i många fall
tvingas köpa litteraturen till fullpris.

SSCO anser att omkostnader
för kurslitteratur inte ska påverka studenters möjlighet att
studera. Lärosätena behöver
därför arbeta långsiktigt, aktivt
och kreativt för att utbildningen
ska bli avgiftsfri, även avseende
obligatorisk kurslitteratur. Det
kan ske på flera sätt, till exempel
genom fler exemplar av kurslitteraturen på biblioteken, litteratur i digitalt format, införande
av maxtak för hur mycket litteraturen ska kosta och andra
goda exempel som görs lokalt
runtom på olika lärosäten.

Lärosätets bibliotek
tillhandahåller ofta så
få exemplar av kurslitteraturen att studenterna måste hitta
andra lösningar, och i
många fall tvingas
köpa litteraturen till
fullpris.
Det händer även att det läggs in
kursmoment som kräver extra
kostnader för studenter, till exempel exkursioner eller särskilda dataprogram. SSCO anser att avgifter under utbildningstiden ska vara förutsägbara
och tydligt kommunicerade på
förhand. Utbildningsinslag som
är förenade med kostnader bör
inte vara obligatoriska eller avgörande för betygssättningen.

SSCO – Stockholms studentkårer
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SSCO anser att omkostnader för kurslitteratur inte ska påverka
studenters möjlighet
att studera.
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Utbildning för alla - SSCO anser att
ü Resurserna för särskilt pedagogiskt stöd ska öka.
ü Tillgänglighetsperspektiv
grundkurser.

ska

ingå

i

högskolepedagogiska

ü Uppehållstillstånd för studier i Sverige ska gälla under hela
studietiden, och Migrationsverket ska ges automatiserad tillgång
till de internationella studenternas studieprestationer för att
effektivisera handläggningen.
ü Kursrapporter alltid ska redovisas offentligt på lärosätenas sidor.
ü Lärosätenas arbete med breddat deltagande ska förtydligas och
systematiseras med ett starkt studentinflytande.
ü Lärosäten ska bekosta eventuella extra boende- och
resekostnader för studenter som ofrivilligt får obligatoriska
utbildningsmoment förlagda på annan ort än den ordinarie
studieorten.
ü Omkostnader för kurslitteratur inte ska påverka studenters
möjlighet att studera. Lärosäten ska därför verka för att
tillgängliggöra litteraturen avgiftsfritt genom att till exempel öka
exemplaren på biblioteken, tillgängliggöra litteratur i digitalt
format och/eller införa maxtak för hur mycket litteraturen ska få
kosta.
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