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Rektor

Allmänna råd för verksamhetsområde för en studentkår vid
Lunds universitet
Bakgrund
I 4 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) åläggs universitetet att efter ansökan
besluta att en sammanslutning av studenter vid högskolan får ställning som
studentkår om sammanslutningen uppfyller vissa föreskrivna krav. I paragraferna
9-14 §§ i samma lag framgår det att en studentkår ska ha ett klart avgränsat
verksamhetsområde som ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller
geografiskt avgränsad del av högskolan.
För att olika studentsammanslutningar ska kunna söka om kårstatus på samma
villkor samtidigt som ansökningssituationen ska vara hanterbar för universitetet
krävs viss reglering av hur studentkårers verksamhetsområden bör avgränsas.
Det främjar studentinflytandet om studentkårernas verksamhetsområden följer
universitetets beslutsstruktur. En studentkårs verksamhetsområde bör därför inte
vara mindre än ett av universitetets områden. Det enda undantaget är
forskarutbildningen. Studier på forskarnivå bedrivs under delvis helt andra
förutsättningar än studier på grundnivå och avancerad nivå. Universitetet bör
därför lämna möjlighet för de forskarstuderande att organisera sig i en separat kår i
fall de så önskar.

Beslut
Lunds universitet meddelar följande allmänna råd till 4 kap. 10 § högskolelagen
(1992:1434).
1. Verksamhetsområdet för en studentkår bör inte vara mindre än ett av
universitetets åtta områden.
2. Verksamhetsområden för studentkår vid Lunds universitet kan utgöras av
 utbildningen på grundnivå och avancerad nivå inom ett eller flera
områden samt övrig utbildning som kvalitetssäkras av detta/dessa
område(n)
 all utbildning inom ett eller flera områden samt övrig utbildning som
kvalitetssäkras av detta/dessa område(n)
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utbildningen på forskarnivå inom hela universitetet eller inom en
majoritet av områdena

3. Verksamhetsområden för olika studentkårer får inte överlappa varandra.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av tf
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av projektledare Kristina
Arnrup Thorsbro.
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