FÖRTYDLIGANDE
Tilldelning av meritvärde

Förtydligande angående tilldelning av meritvärde
Syfte
Syftet med riktlinjen angående tilldelning av meritvärde är att förtydliga processen för tilldelning av
meritvärde, samt vilken typ av engagemang som ska meriteras.

Omfattning
Riktlinjerna är gällande för studenter vid Lunds Tekniska Högskola.

Definition
AF

Akademiska Föreningen vid Lunds universitet

LTH

Lunds Tekniska Högskola

LU

Lunds universitet

SOUP

Teknologkårens Studiesociala- och utbildningspolitiska program

TLTH

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Process
Under vårterminen 2016 har samtal först i Världsmästarkollegiet, Studierådsordförandekollegiet samt
Fullmäktige. Därtill har det en utvärdering gjorts med LTHs internationella avdelning.

Revidering och tillägg
I samband med beslutet år 2016 gjordes två större tillägg, dessa rör Projektgrupp ARKAD samt
nollningsansvariga vid kår och sektion. Därtill har det gjorts en mindre revidering för att förtydliga.

Bakgrund
Anledningen till att blanketten för meritvärde utvärderas och revideras är för att det uppkommit
tvetydigheter, exempel på detta är att tanken om att ”likvärdigt engagemang som är sektionsöverskridande
ska ge samma meritvärde” inte har uppfyllts i 2015 års blankett för tilläggsmeriter. Rektorsbeslutet år 2016
syftar till att förtydliga meriteringen, dels för att göra det enklare och mer säkert för studenten vad det är
som gäller samt underlätta handläggningen av ärendena som LTH hanterar inför utlandsstudier.

Beslutsgrunder
Teknologkårens Studiesociala- och utbildningspolitiska program tar upp alla frågor som berör
grundutbildningen och häri finns grunden till varför TLTH anser att studenter vid LTH ska tilldelas
meritvärde. Nedan är ett utdrag.
11 Utlandsstudier, 11.2 Antagning och urval
Urvalet till utbytesstudier ska utgå ifrån två aspekter - studentens möjlighet att vara en bra ambassadör för LTH samt hur
mycket studenten kan få ut av utbytesstudierna ur ett akademiskt perspektiv. Bra studieresultat såväl som ideellt engagemang
ska vara meriterande vid urvalet.
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Upplägg
Bedömningen av meritpoäng görs utifrån de två ståndpunkter ”ambassadör” och ” ideellt engagemang”
vilket tydligt framgår i SOUPen. Bedömningen görs enligt de tre nivåerna: övergripande ansvar, del av
ansvar samt ledamot. De två förstnämnda uppnår kravet om ambassadör, samtliga tre ska uppnå kravet om
internationalisering men behöver inte vara ideella.

Ambassadör för LTH
En ambassadör definieras som den med det övergripande ansvaret. Detta innebär att personer i
ledarställning uppfyller detta kriterium. Personen kommer även ha arbetat för ökad internationalisering och
likabehandling. Att personen har varit ansvartagande ger en god grund för att hen är meriterad för
utlandsstudier oberoende om personen har varit aktiv vid LU, LTH eller Studentlund.

Ideellt engagemang
Oberoende om det är för kår eller dylikt premieras ideellt engagemang, det ska däremot vara studentikost
och relevant till arbetet. Det ideella engagemanget kan dels vara givande inför utlandsstudierna, dels ska de
minska barriären för de internationella studenter som är på utbyte i Lund.

Till grund för regler för behörighet, meritvärdering, rangordning och
nominering till utbytesstudier – argumenterande bakgrund
Heltids- eller deltidsarvoderad av TLTH eller inom Studentlund (även AF)
Även om heltidare vid TLTH, Kuratel/Quratel vid nation eller AFs presidie får arvodering för sitt uppdrag
anses det att dessa personer är mycket goda ambassadörer för Lund. Med deltidsarvoderad menas
Nollegeneral vid TLTH. I och med att de jobbar för Lunds studentliv jobbar de även för de internationella
studenterna. Därtill förutsätter dessa poster ett längre ideellt engagemang. Dessa personer visar vanligen
även på ett gott ledarskap och premieras därför inför utlandsstudier.
Styrelsemedlem vid kår, sektion eller fri förening vid TLTH
Styrelsemedlemmar vid kår sektion eller fri förening arbetar aktiv för en inkluderande miljö på Campus. I
deras verksamhet tar de ett aktivt ställningstagande för internationalisering. Styrelsemedlemmar vid kår och
sektion har valt att ta ett större ansvar för studenterna vid LTH. Detta gäller för studenterna i alla dess
uttryck: utbildnings-, fritids- och näringslivsverksamhet. Därtill uppfyller även stödfunktionerna en solid
grund för att verksamheten kan fortskrida. De fria föreningarna är upptagna i TLTHs verksamhet och tar
en aktiv roll för studenternas studiesociala sysselsättning.
Ordförande vid en av AF erkänd studentförening eller utskott
Det är inte enbart engagemang centralt vid LTH som meriteras, även ett större ansvarstagande vid AF anses
vara en god grund inför utlandsstudier. TLTH är positiva till ideellt engagemang i all dess form, så länge det
gynnar studenternas liv i Lund. AF syftar till att berika Lunds studentliv vilket ligger i linje med att vara en
ambassadör för Lund.

Projektgrupp ARKAD
Teknologkårens arbetsmarknadsmässa förverkligas genom projektgruppen ARKAD, under ledning av
projektledare för ARKAD. De senaste åren har mässan fortsatt att växa och fokus läggs allt med för att vara
en mässa för alla studenter vid LTH. ARKAD jobbar allt mer med likabehandling och internationalisering,
både gästföreläsare men även företag som är intresserade av att anställa icke svensktalande personer bjuds
in. En utveckling i som Projektgruppen aktivt jobbar för. Att vara en del av projektgrupppen för ARKAD
inkluderar både ansvarstagande, ambassadörskap och ett arbete gällande likabehandling och
internationalisering. Projektgruppen arbetar gemensamt för att mässan ska vara inkluderande och har
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således ett plant delat ansvar för de internationella och inkluderande frågorna, de har specifika
ansvarsområden och får här ledaregenskaper av att leda en större grupp och vara en ambassadör för dem,
därtill har Projektgrupp ARKAD även möjlighet att påverka nationellt då de har utbyte med andra mässor.

Likabehandlingsombud
Ombudens roll på sektionerna växer allt mer och frågorna integreras med ”alla studenters roll”, även de
internationella inkluderas i likabehandlingsombudets arbete. Därtill är detta ett av de områden som vi i
Sverige är förespråkare för och nästintill innovativa. Studenterna vid LTH är en förespråkare när det gäller
likabehandling internationellt. Med denna erfarenhet tros studenterna som åker på utbyte ha en meritering
och större möjlighet att påverka. Likabehandlingsombuden har ett delansvar i det studiesociala arbetet som
sker på LTH, därtill är dessa goda ambassadörer för likabehandlingsfrågor. Slutligen arbetar de för
internationella frågor och framförallt för att inkludera de internationella studenterna i verksamheten både på
och i nära anknytning till utbildningen.

Nollningsansvariga
De som ansvarar i nollningen och mottagningen vid LTH har ett delansvar och arbetar aktivt för de
internationella studenternas roll. Nollningsansvariga har ett betydelsefullt uppdrag eftersom dessa utgör den
första kontakten med Kåren centralt och sektionerna. De nollningsansvariga arbetar aktivt för de
internationella studenterna under och i linje med att all verksamhet ska genomsyras av internationalisering
har de nollningsansvariga en betydande roll. Det är dessa personer som bemöter studenterna när de är
nyantagna vid LTH, det är dessa som till stor del väcker intresse för engagemang och som får studenterna
att bli inkluderade. Nollningsansvariga är därtill även ambassadörer för Lund som studentstad.
Med ansvarig för nollningen under höst och vår menas Head of International Introduction, Colonels, Phøs,
Fös, Stab, Øverste och Vice Nollegeneral). Nollegeneralen hanteras som deltidsarvoderad, internationell
fadder hanteras separat.

IAESTE och BEST
Dessa är två organisationer som arbetar med internationella frågor på internationell och nationell nivå, även
på lokal nivå tar de en ledande roll för den internationella verksamheten. De erbjuder förberedande
moment inför utlandsstudier, de erbjuder utlandsstudier och praktik samt För att tilldelas meritpoäng krävs
två terminers engagemang, det är ordförande som hanterar intygen. Att vara engagerad innebär således ett
aktivt engagemang.
IAESTE är en ideell organisation som finns representerat i över 80 länder runt om i världen. De arbetar
sedan 1948 för att stimulera internationellt utbyte och att öka förståelsen mellan studenter och arbetsgivare
från olika länder. Deras platser rör sig framför allt inom områdena teknik, naturvetenskap och arkitektur.
BEST Lund har funnits sedan 1992 och är en del av Teknologkåren, på så sätt har de stora möjligheter att
genomföra de projekt de önskar. Som medlem får du till exempel chansen att resa och träffa studenter runt
om i Europa, engagera dig i organiseringen av sommarkurser och ingenjörstävlingen EBEC som hålls varje
vår. De är en grupp på cirka 15 studenter som träffas varje vecka och tillsammans anordnar aktiviteter dels
för studenterna på LTH och dels för andra ingenjörsstuderande runt om i Europa.

Världsmästare vid sektion
Vid sektionerna är det världsmästaren som ansvarar för samordningen och anordningen av aktiviteter för
internationella studenter. De utgör även en stor roll av det kårcentrala arbete som görs när det gäller
internationalisering. För att kunna främja integreringen av internationella studenter har världsmästarna en
central roll i det sektionsöverskridande arbetet när det gäller internationalisering. Därtill har världsmästarna
en mer ansvarstagande roll när det gäller mottagningen av internationella studenter. Vanligen leder även
världsmästaren ett utskott vid sektionen som utöver aktiviteter även studiebevakar mastersprogrammen
tillsammans med studierådet.
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Internationell fadder
För arbete med att vara de nyantagna eleverna tillmöte i sin roll som fadder ges de internationella faddrarna
vid LU och LTH meritvärde inför utlandsstudier. Detta då dessa faddrar aktivt jobbar för de
internationellas roll, de har således ett större ansvar än de faddrar som inte uttryckligen har ett
internationellt engagemang. Dessa utgör en ledamot i hierarkin ”ansvar, delansvar och ledamot” och utgör
således grunden för lägst poäng på skalan. Dessa personer har också ett förberedande uppdrag och till viss
del utgör de en ambassadör när de är i direkt kontakt med studenterna.

Internationellt utskott
Ledamot i sektionens internationella utskott arbetar aktivt för att integrera de internationella frågorna i
sektionens verksamhet. De driver även projekt och påverkansarbete lokalt på sektionen för att belysa de
internationella studenternas perspektiv. Precis som för internationell fadder anses dessa vara en god
ambassadör i sitt arbete gällande internationalisering.
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