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Vad är SFS?

Vad gör SFS?
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STUDENT
What my parents think I do. What politicians think I do.

What I think I do.

What media thinks I do.
What I really do.

What my friends think I do.























www.sfs.se 
08-545 70 111 
0705-45 70 66  

www.facebook.com/
sverigesforenadestudentkarer 

Studenternas röst i 
debatten 

Almedalen 2011 

Genomströmning i  
högskolan - mått på kvalitet, 
effektivitet eller bara modeord? 
Arr: SFS, Högskolan på Gotland (HGo) 

kl. 10:00-11:30 

Högskolan, Studentcentrum, ”torget” 

Peter Honeth, statssekreterare 
Metta Fjelkner, Lärarnas riksförbund 
Camilla Georgsson, ordf. SFS 
Jörgen Tholin, rektor, HGo 
Frågan om genomströmning har fått ta ett 
allt större utrymme i högskoledebatten på 
senare tid. Vem vinner och vad försvinner 
när genomströmning dominerar debatten? 
 

SFS Genomströmnings-
mingel 
kl.19:00-21:00 

Kårhuset, Rindi,  

Tage Cervins gata 1 

Kom mingla med oss  
på Almedalens mest      
centrala lokal ! Att   
studenterna anordnar 
Almedalens roligaste 
mingel behöver ni inte 
tvivla på. Men är det 
effektivt flöde eller innehåll som räknas? 

#SFSutb  
@SFS_off i c iel l  

Camilla Georgsson 
Ordförande  
twitter :  @C_Georgsson  
070-545 70 45 

Sabine Pettersson  
Vice ordförande   

twitter :  @Sabine_P  
070-545 75 57  

Följ oss under 
Almedalsveckan! 

Inte på plats? Följ oss här istället: 

torsdag     7 juli 

 
SFS är en sammanslutning studentkårer som 
representerar cirka 220 000 studenter vid 
landets universitet och högskolor. Vi bevakar 
och sprider information om utbildnings-, 
forsknings-, och studiesociala frågor som rör 
studenternas situation på ett nationellt plan.  









du är välkommen till 

Sveriges förenade studentkårers

SOMMARMINGEL 
c

 
12 juni 2012

kl 16-18
dansmuséet

Gustav Adolfs torg 22–24, Stockholm

Fira ett framgångsrikt år tillsammans med oss!
vi bjuder på bubbel och snittar 

osa senast 4 juni till 
asa.gustafsson@sfs.se









Sveriges förenade studentkårer

13/4 9:30-16:00

PLATS: DEN: TID:

SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör 
studenter på det nationella och internationella planet. SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. 
SFS Vux syftar till att organisera vuxenstuderande på liknande sätt som studerande på högskola och universitet. Vuxenstuderande ska 
beredas samma möjlighet att få inflytande över sin studie- och livssituation. De ska också få möjligheten att kunna påverka politiker och 
myndigheter på nationell nivå genom en stark och bred organisering.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till en heldagskonferens för komvuxstuderande. 
Ditt inflytande! innehåller workshops, föreläsningar och en utfrågning av riksdagspolitiker. 
Konferensen är tänkt ge dig som komvuxstuderande en introduktion till hur du kan jobba med 
inflytande politisk påverkan och hur ni tillsammans kan förbättra folkhögskolornas studiemiljö.

Konferensen är en bra möjlighet för er att prata med politiker och träffa andra engagerade 
deltagare från komvuxskolor i hela Sverige.

Alla som studerar på komvux är varmt välkomna att delta. 

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lättare lunch och fika. Vi kan tyvärr inte stå för rese-
kostnader, men prata med din skola om bidrag. Konferensen är populär så det är viktigt att du 
anmäler dig så snart som möjligt för att vara garanterad en plats. 

Sista anmälningsdagen är 2:a april. Anmälan görs på www.sfs.se/sfs-vux.

SFS Vux

Ditt 
inflytande!
– Nationell konferens för komvuxstuderande 

SFS kansli i Stockholm 

För mer information och anmälan gå in på www.sfs.se/sfs-vux eller mejla hans.cruse@sfs.se

Sveriges förenade studentkårer, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm, T:08-54570100



Inbjudan att ansöka till uppdraget 
som studentrepresentant i SUHF 
grupp för gemensam examen 
på forskarnivå.

Sedan 2010 kan svenska högskolor utfärda gemensam examen 
för forskarutbildning med andra lärosäten. Svenska lärosäten har 
påbörjat utredningsarbeten med målet att upprätta råd, riktlinjer 
eller föreskrifter för gemensam examen på forskarnivå vid det egna 
lärosätet. Ett fåtal lärosäten deltar idag i utbildningsprogram som 
leder fram till gemensam examen på forskarnivå, och flera har eller 
är i färd med att söka finansiering för liknande samarbeten.

Syftet med gruppen är att tydliggöra problemen med 
gemensamma examina på forskarnivå samt föreslå 
rekommendationer till en gemensam hållning för 
förbundets medlemmar. 

Gruppens uppdrag är att
•	 belysa utmaningar i implementering
•	 föreslå lösningar
•	 föreslå rekommendationer
•	 föreslå vilka delar av Högskoleförordningen som bör revideras 

och vilka av dessa som SUHF bör driva.

Gruppen träffas 3-4 gånger och därefter avslutas arbetet senast 
den 31:e augusti. 
•	 Ingen ersättning utgår för uppdraget.

•	 Kvalifikationsönskemål - goda kunskaper om högskolans orga-
nisation samt forskarutbildningen som den ser ut idag.

Om uppdraget

För att ansöka om att bli studentrepresentant så skickar du ett 
personligt brev med en motivering till varför du är intresserad av 
uppdraget.
Bifoga även ett CV som beskriver dina formella meriter i form av 
arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för sammanhanget 
relevanta meriter.
OBS : Den sökande måste vara nominerad av en studentkår! 
Kontaktuppgifter till den ansvariga på den studentkår som du är 
nominerad av, ska var med i ansökan. 

Intyg på deltagande som studentrepresentant skickas efter 
avslutat uppdrag på begäran.

OBS! De som SFS utser till studentrepresentanter kommer att få 
sitt namn upplagt på SFS hemsida i den lista som finns över SFS 
externa representanter. 

Har du frågor? 

Hans Cruse 
Handläggare

Telefon: 08-545 701 10
E-post: hans.cruse@sfs.se

Att ansöka till uppdraget

Sveriges förenade studentkårer

Observera den korta ansökningstiden! 
Ansökan ska vara SFS tillhanda senast 

fredagen den 30 mars klockan 12:00. 

Sveriges förenade studentkårer








