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Arbetsordning för studentpoolen
1 Syfte och storlek
1.1 Syftet med studentpoolen är i första hand att nominera och utbilda studenter
som nomineras till att delta i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar
av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå, samt i andra hand andra granskningar relaterade till utbildningskvalitet.
1.2 Studentpoolens organisation och legitimitet bygger på ett förtroende för att
UKÄ inte rekryterar studentrepresentanter på andra sätt än genom studentpoolen.
I gengäld ska SQC tillse att studentpoolen representerar samtliga studenter vid
Sveriges lärosäten.
1.3 Studentpoolen ska bestå av upp till 25 studenter, med hög kompetens både
inom kvalitetssäkring och av studenters behov och intressen samt erfarenhet av
att representera studenter.
1.4 SQC kan om särskilda skäl föreligger besluta att utvidga studentpoolens
storlek. Ett sådant beslut är giltigt fram tills att annat beslut tas.

2 Inträde i studentpoolen:
2.1 Personer har rätt att ansöka till studentpoolen om de:
a) är registrerade som student eller doktorand vid ett lärosäte i Sverige och
varit registrerad som student eller doktorand under sammanlagt minst två
år, eller
b) har tagit en examen på grundnivå eller avancerad nivå vid ett lärosäte i
Sverige senast ett år innan ansökan om medlemskap i studentpoolen
inlämnas.
c) arvoderad förtroendevald vid en studentkår.
2.2 Information om möjlighet att ansöka till studentpoolen ska publiceras på SFS
hemsida och kommuniceras till SFS medlemskårer senast tre veckor innan sista
ansökningsdatum. Ansökan ska anses giltig om den innehåller en personlig
motiverande text och en meritförteckning (CV).
2.3 Beslut om medlemskap i studentpoolen fattas av SQC. Hantering och
beredning av beslutet kan helt eller delvis delegeras, men minst två ledamöter i
SQC bör delta i beredningen. Beredningen ska genomföras utefter i förväg
uppställda kriterier. Medlemskap i en till SFS ansluten studentkår ska inte vara
ett meriterande eller behörighetsgivande kriterium.
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3 Medlemskap i studentpoolen:
3.1 Inför varje verksamhetsår ska medlemmarna i studentpoolen tillfrågas om de
är intresserade av att kvarstå i studentpoolen under kommande verksamhetsår,
eller ifall de önskar lämna studentpoolen. Medlem som inte besvarar
frågeställningen efter två påminnelser ska antas önska lämna studentpoolen.
3.2 Utöver det som anges i 3.1 sker utträde ur studentpoolen automatiskt den
termin då det gått mer än två år sedan medlemmen senast var registrerad som
student eller doktorand vid ett lärosäte i Sverige. Denna uppföljning görs genom
utdrag av SFS kansli. Medlemmen ska då informeras om sitt utträde.
3.3 Medlem i studentpoolen kan tacka nej till att bli nominerad till ett uppdrag om det finns en
förekommen anledning. Om medlemmen tackar nej en andra gång får hen blir hen skriftligen
informerad om vad som händer vid det tredje nekandet. Vid tredje nekandet kan detta betraktas
som aktivt ointresse för att delta i studentpoolens verksamhet (se 3.5).
3.4 Medlem i studentpoolen kan när som helst lämna studentpoolen, såtillvida hen
inte innehar ett bedömaruppdrag, genom att meddela SQC. Om inget hinder
föreligger ska SQC fastställa utträdet vid sitt nästkommande möte.
3.5 SQC kan besluta att utesluta en medlem ur studentpoolen under förutsättning
att hen på ett allvarligt sätt har missbrukat sitt förtroende eller visat aktivt
ointresse för att delta i studentpoolens verksamhet.

4 Nominering till bedömaruppdrag
4.1 Enbart den som är medlem i studentpoolen kan nomineras som
studentrepresentant i UKÄ:s granskning av ett lärosätes kvalitetssäkringssystem
för utbildning (LSG-U). Medlemmar i studentpoolen har dessutom, under
förutsättning att de är kvalificerade enligt de kriterier UKÄ uppställer, förtur till
att nomineras som studentrepresentanter för UKÄ:s övriga granskningar.
4.2 När uppdrag som studentbedömare blir sökbara ska studentpoolens
medlemmar ges möjlighet att anmäla intresse för uppdrag. Om antalet
intresserade överstiger antalet platser kan SQC välja att ge företräde åt
medlemmar som inte redan innehar ett pågående bedömaruppdrag, som besitter
specifik kompetens eller för att uppnå lärosätesspridning.

5 Åsiktsbildning och fortbildning
5.1 Studentpoolen ska vara en levande miljö som stimulerar till personlig och
kollektiv kompetensutveckling. SQC ansvarar för att årligen anordna en
utbildning för nyantagna medlemmar i studentpoolen och efter behov anordna
aktiviteter som engagerar samtliga medlemmar.
5.2 Dialog med studentpoolens medlemmar ska anses vara en del av SQC:s
uppdrag att utgöra en expertgrupp rörande kvalitetsfrågor för studentrörelsen.
5.3 Studentpoolens medlemmar bär tillsammans med SQC ett gemensamt ansvar
för att bidra till fortbildning av studentpoolens medlemmar. Den medlem i
studentpoolen som upprepade gånger inte deltar i sådan fortbildning, utan att i

2

förväg meddela sin frånvaro eller på annat sätt ange särskilda skäl, ska anses
omfattas av beskrivningen i punkt 3.4.
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