Studienämnden verksamhetsplan 2022-2023
Nulägesanalys
Studienämnden är Arkitektursektionens studiebevakning organ och arbetar för att
alla arkitektstudenter på KTH ska kunna påverka sin utbildning och ha en så trivsam
studiemiljö som möjligt. Detta görs bland annat genom att aktivt ha dialog med
studenter, skolan och THS samt genomföra opinionsundersökningar och workshops.
Frågor vi jobbat med tidigare har handlat om allt från bättre framförhållning med
schema och öppettider i A-huset till mer förvaring och grönt på ritsal.
Aktiva medlemmar i studienämnden träffas varannan till var tredje vecka för att
under en lunch diskutera, lyssna och ta in åsikter om utbildning och studiemiljö. Här
bestämmer de vad vi studenter själva kan göra och vad vi vill föra fram till skolan.
Möten arrangeras och hålls av Studienämndansvarig (SNAS). I nuläget har
studienämnden ca. 11 medlemmar inkl. studienämndansvarig (SNAS).

Studienämndens andra större uppdrag är att i slutet av varje termin genomför
de en studiebevakning enkät där varje deltagare får ett märke som belöning.
Resultaten från denna delas med skolledningen och utvärderas av
studienämnden.
Kortsiktig vision
Förutom att fullfölja våra nuvarande uppdrag har för avsikt att åstadkomma följande:
Tidigare har studienämndens möten bedrivits ganska slutet något vi vill ändra på och
ha en mer öppen verksamhet där alla studenter som är intresserade får komma och
gå på möten. Vi ser positivt på att ha så många röster som möjligt och det kan också
vara ett sätt att få upp fler ögon för studienämndens arbete och rekrytera fler som
medlemmar.
Eftersom Studienämnden är ett relativt ny verksamhet i arkitektursektionen är det av
stor vikt att fortsätta marknadsföra vårt arbete och synas mer för alla studenter.
Studienämnden har det senaste året utvecklats och haft ett bra etablissemang på skolan och för
studenter genom poster, social-media och enkäter. Detta är ett arbete som såklart ska fortsätta och
utvecklas t.ex. till fysiska träffar, något som inte testats tidigare.
Studienämnden ser positivt på att ha fler andra träffar än lunchmöten och har lagt fram förslag på att
träffas under några kvällar för att följa upp tyngre arbeten som studiebevakning enkäten.

Någon sorts belöning för studienämndens deltagare har för avsikt att delas ut i slutet av året som
tack för deras engagemang. Detta är något som saknats tidigare och kan förslagsvis vara ett
exklusivt märke.

Långsiktig vision
Vi i studienämnden ser stor vikt i att vara delaktiga i arbetet med Framtidens Utbildning på
Arkitektprogrammet, något som har framförts till skolledningen. Att fortsatt vara aktiv med
att visa intresse för detta arbete och se till att få ingå i diskussions grupperna är ett definitivt
mål.
Bättre samarbeten mellan till exempel studienämnden inom program som står nära vårt eget
inom ABE-skolan. Vi har redan ingått i diskussioner både inom sektion och skolledning med
Samhällsbyggnadsprogrammet om hur våra utbildningar kan samarbeta i studierna något
som efterfrågats av studenter från båda programmen.

Mål
● Fortsätta ett framgångsrikt studie bevakningsarbete tillsammans med
engagerade deltagare.
● Ha öppnare möten.
● Synas mer för skolledning och framförallt studenter.
● Införa belöning för alla medlemmars engagemang.
● Ha inflytande i arbetet om Framtidens Utbildning på ABE-skolan.
● Ha ett bättre samarbete mellan studienämnder inom program som står nära vårt
eget inom ABE-skolan.

Översiktlig planering över året
Hösttermin 2022
●
●
●
●

Regelbundna lunchmöten varannan/var tredje vecka.
Marknadsföring för rekrytering av medlemmar och enkäter.
Genomförande och utvärdering av Studiebevakning Enkät HT22.
Fysiska events tillsammans med marknadsföring av studiebevakning enkäten.

Vårtermin 2023
●
●
●
●

Regelbundna lunchmöten varannan/var tredje vecka.
Genomförande och utvärdering av Studiebevakning Enkät VT23.
Utdelning av belöning till engagerade medlemmar.
Fysiska events tillsammans med marknadsföring av studiebevakning enkäten.

Uppföljning av verksamhetsplan
Genom en gemensam skriftlig utvärdering med SNAS och deltagarna av studienämnden.
Denna skickas tillsammans med överlämningen till nästa SNAS.

