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Befattningsbeskrivning för 
Studierådsordförande 

Föreningen Energisystemteknologerna, FET 
Utöver att följa befattningsbeskrivning för alla styrelseledamöter i 

FETs styrelse gäller för befattningen studierådsordförande även att: 

Mandatperiod 
Ämbetets mandatperiod omfattar två terminer och sammanfaller 

med föreningens verksamhetsår. 

Syfte 
Föreningens studierådsordförande har som huvuduppgift att föra 

en dialog mellan studenterna på energisystemprogrammet, 

studentkårerena på respektive universitet samt dess programråd i 

alla frågor som rör utbildningen. Hur dialogen ska föras är upp till 
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studierådsordföranden att avgöra, men det bör ske på ett sådant sätt 

att så många studenter som möjligt får möjlighet att ta del av, samt 

ge sina synpunkter på information och bestämmelser rörande 

utbildningsfrågor. Studierådsordförande bör sträva mot att 

inkludera berörda lärare och kursansvariga i dialogen.  

 

Uppgifter 
● Planera och leda studierådsmöten ungefär 3 gånger per termin. 

● Genomföra ett möte inför varje programråd för att diskutera alla 

kursutvärderingar samt bestämma vilka som ska tas upp vid 

programrådet. 

● Aktivt delta vid energisystemprogrammets programråd som hålls 

cirka en gång varje månad. 

● Informera styrelsen och föreningens medlemmar om 

programrådens diskussioner och andra aktiva utbildningsfrågor. 

● Tillse att varje årskurs har en studentrepresentant som 

representerar sin årskurs, sammanställer dess kursutvärderingar 

samt aktivt deltar i programråden. 

● Anordna utvärderingsevenemang i samband med 

kursutvärderingarnas öppethållande  

● Planera och arrangera ett mentorskapsprogram för årskurs ett 

under höstterminen. 

● Genomföra en mittutvärdering för årskurs tre för att sammanställa 

deras åsikter om energisystemprogrammet halvvägs genom 

utbildningen 

● Genomföra en masterkurspresentation för årskurs ett till tre där 

studenter i årskurs fyra och fem bjuds in för att presentera de olika 

masterkursinriktningar de valt och hur de upplevt sitt val 

● Nominera årets ES-person samt årets ES-kurs. 

Resurser 
Utöver de resurser som tillhandahålls för samtliga styrelseledamöter 

tillkommer även: 

● Studentrepresentanter i varje årskurs. 

● Kontaktuppgifter till kursansvariga, lärare, administratörer, 

studierektorer och andra relevanta anställda vid universiteten. 
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● Tidigare års kursutvärderingar. 

● UTNs utbildningsutskott.  

● UTNs studiebevakare.  

Rättigheter 
Utöver de rättigheter som tillhandahålls för samtliga styrelseledamöter 

tillkommer även: 

● Fullständiga svarsunderlag på utvärderingar på kurser som 

programmets studenter läser.  

Skyldigheter och ansvar 
Utöver de skyldigheter och det ansvar som kommer med att vara en 

styrelseledamot tillkommer även: 

● Ansvarar för att alla årskurser röstar fram en studentrepresentant 

som ansvarar för att sammanställa kursutvärderingar från sin 

årskurs samt representera sin årskurs i programrådet. Detta ska ske 

innan första programrådsmötet varje år. 

● Ytterst tillse att alla kursutvärderingar på energisystemprogrammet 

sammanställs 

● Tillse att sektionen representeras i UTNs ubildningsutskott.  

 
 


