
Mål- och visionsdokument
Fastställd 2019-05-16

Sida 1 av 4

Mål- och visionsdokument

Vision
Teknologkårens vision är att våra studenter ska få en givande studietid, kvalitativ utbildning, en
hälsosam studiemiljö och att utbildningen ska ge möjlighet till sysselsättning efter studierna.

Övergripande
Teknologkåren är en hållbar verksamhet vars åsikter skall spegla de av Åsiktsdokumentet. Verksamheten
har en tydlig och medlemsdriven organisation, och denna starka och involverade medlemsbas ger oss en
stor påverkan gentemot externa parter.

En medlemsdriven organisation:
● Samtliga program som sträcker sig över mer än ett år ska representeras i en programförening.
● Teknologkårens centrala verksamhet ska sträva efter att anordna event som primärt är tillgängliga för

Teknologkårens medlemmar.
● Uppgifterna/ansvarsområdena inom alla olika nivåer av Teknologkårens organisation skall

kontinuerligt ses över och revideras.
● Alla engagerade under Teknologkåren ska känna till verksamhetens struktur och känna att de bidrar

till dess totala verksamhet.
● Alla engagerade i Teknologkåren samt alla som strävar efter ett engagemang inom Teknologkåren bör

ha enkel tillgång till tydlig information om operativa roller och deras respektive arbetsuppgifter inom
Teknologkårens verksamhet.

● Alla tidsbestämda mål Teknologkåren har fastställda, skall redovisas för Teknologkårens medlemmar

senast årsskiftet det bestämda verksamhetsåret.
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En stark och involverad medlemsbas:
● Teknologkåren ska arbeta för att alla studenter som pluggar under teknisk fakultet ska se ett värde

med det medlemskap Teknologkåren erbjuder.
● 50% av alla studenter på ett program som representeras av Teknologkåren ska vara medlemmar i

Teknologkåren fram tills verksamhets år 2027/2028.
● Det ska finnas tydliga kanaler där studenter känner att de kan framföra sina åsikter om

Teknologkårens verksamhet.
● Teknologkårens medlemmar ska få deras åsikter angåendes Teknologkårens verksamhet hörda.
● Teknologkårens medlemmar ska känna att de kan bidra till organisationen genom att fylla en post och

eller en funktion inom verksamheten.

En stor påverkan gentemot externa parter:

● Teknologkårens studentrepresentanter på Luleå Tekniska Universitet ska med stöd av
Åsiktsdokumentet kunna framföra enade åsikter i de frågor som rör studenter under Teknologkåren.

● Teknologkåren ska ständigt leta efter och utvärdera potentiella fördelaktiga partnerskap.
● Utbyte med liknande entiteter på andra universitet ska uppmuntras inom alla nivåer av

Teknologkårens organisation.
● Teknologkåren och dess samarbetsorgans åsikter ska påverka externa parter i frågor som rör

studenters trivsel.

En hållbar verksamhet:
● Teknologkåren ska implementera Agenda 2030 i sin verksamhet.
● Teknologkåren ska arbeta för en balanserad (60/40) könsfördelning i alla aspekter av organisationen.
● Teknologkåren ska upprätthålla en organisation helt fri från alla former av trakasserier.

Utbildning
Studenten skall alltid vara i centrum och delaktig i utvecklingen av utbildningen. Detta skall upprätthållas
genom en god studiemiljö samt kvalitativ utbildning. Även internationella kopplingar är väl integrerade i
såväl utbildningar som i Teknologkårens organisation och skall beaktas.
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Studenters påverkan:
● Teknologkåren ska verka för att Luleå tekniska universitet ska ge alla studenter under teknisk fakultet

möjlighet att kontinuerligt utvärdera sin utbildning.
● Teknologkåren och Luleå tekniska universitet ska gemensamt skapa och utveckla kursutvärdering och

rutiner för att gynna studenters möjlighet till att påverka utbildningen.
● Kursutvärderingar för samtliga kurser som ingår i en teknologutbildning ska skickas ut i samband

med kursens avslut.
● Teknologkåren ska arbeta för att alla studenter ska utvärdera de kurser som de läser.
● 50% av Luleå tekniska universitets teknologstudenter ska utvärdera alla kurser de läser fram tills

verksamhets år 2027/2028.
● Studenter ska ha möjlighet för att påverka hur deras utbildning genomförs och examineras.
● Åsikter om utbildningar vid Luleå tekniska universitet som representeras av Teknologkåren ska

kontinuerligt sammanställas och presenteras för relevanta grupperingar vid universitetet.
● Alla studenter under Teknologkåren som utnyttjar studiestöd ska enkelt kunna utvärdera det givna

stödet.
● Teknologkåren ska sträva efter att alla studenter ska känna att deras åsikter rörande utbildningen blir

hörda.

Trivsamma campus:
● Teknologkåren ska kontinuerligt jobba för att ingen student ska uppleva en brist av tillgång till de

resurser som krävs för utbildningen.
● Teknologkåren ska jobba för att alla läromiljöer som Luleå tekniska universitets teknologutbildningar

ska genomföras i främjar ergonomi, utbildning och jämlikhet.
● Teknologkåren ska kontinuerligt jobba för att alla studenter ska trivas och känna sig trygga i de

miljöer som är kopplade till Luleå tekniska universitet områden.

Internationalisering:
● Teknologkåren ska jobba för att alla studenter erbjudas möjlighet till praktik och utlandsstudier.
● Utbytes- och mastersstudenter skall ha samma förutsättningar som övriga studenter.
● Teknologkåren ska verka för ett starkt samarbete med internationella organisationer vid Luleå

tekniska universitet.

Arbetsmarknad
Teknologkåren har hållbara externa relationer som ger medlemmarna god insyn i deras branschområden,
både regionalt och nationellt. Interna samarbeten präglar organisationen och skapar breda nätverk, både
under och efter studietiden.
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Alumner:
● Alla utexaminerade alumner under teknisk fakultet på Luleå tekniska universitet från Teknologkåren

ska ges möjlighet att ingå i ett aktivt alumnnätverk under Teknologkåren.

Samtliga medlemmar ska få god insyn inom sitt
branschområde:
● Teknologkårens studenter ska erbjudas branschspecifika plattformar på olika nivåer i organisationen

som ger möjlighet till kontakt med relevanta arbetsgivare.
○ LARVs företagsutbud ska täcka alla studenter inom Teknologkårens program samt

inriktningar.

Externa samarbeten
● Teknologkåren ska kontinuerligt söka nya samarbetspartners, med extra fokus riktat mot Luleå och

Norrbotten.
● Teknologkåren ska alltid jobba för att stärka sitt samarbete med näringslivsorganisationer, med extra

fokus riktat mot Luleå och Norrbotten.
● Teknologkårens samarbetspartners ska ha en tydlig agenda när det kommer till hållbarhetstänk,

kopplat till Agenda 2030.
● Teknologkårens samarbetspartners och sponsorer ska utväljas med stort fokus på medlemsnyttan för

Teknologkårens medlemmar.

Interna samarbeten
● Det ska vara naturligt för arbetsmarknadskontakter under Teknologkåren att gemensamt hålla i

återkommande arbetsmarknadsevent.
● ARB-rådet ska se till att de näringslivskontakter som tar kontakt med Teknologkåren får hjälp med att

nå relevanta parter.
○ Samarbeten över sektionsgränser ska uppmuntras.

Studiesocialt
Studenter under Teknologkåren ska ha en välkomnande campusmiljö, med tydliga kontaktvägar för
universitetets stödfunktioner. Teknologkårens medlemmar ha tillgång till en stark studentkultur med
utgångspunkt i Nolleperioden.
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Bostäder:
● Studentbostadsservice ska vara ekonomiskt självförsörjande.
● Studentbostadsservice ska kunna erbjuda bostadsgaranti till Teknologkårens medlemmar.
● Studentbostadsservice ska förmedla alla studentlägenheter runt campus Luleå.
● Teknologkåren ska tillsammans med Studentbostadsservice arbeta för att nya

studentbostäder byggs.

Nolleperioden:
● Teknologkåren ska sträva efter att alla medlemmar ska vara mycket nöjda med sin Nolleperiod .
● Under sin Nolleperiod ska medlemmar erbjudas en god variation av studieförberedande och

studiesociala aktiviteter.
● Teknologkårens Nolleperiod ska måna om de lokala studentikosa traditioner.

Studiemiljö:
● Samtliga studenter under Teknologkåren ska vara nöjda med sin fysiska och psykiska studiemiljö

fram tills verksamhetsåret 2028/2029, därefter skall denna höga nivå konstant upprätthållas.
● Studenter under Teknologkåren ska känna att de kan påverka sin fysiska och psykiska studiemiljö.
● Studenter under Teknologkåren ska kontinuerligt bli informerade av Teknologkåren om vilka sociala

stödfunktioner som finns vid Luleå tekniska universitet.

Studentikos verksamhet:
● Samtliga Teknologkårens sektioner som önskar att ha en egen sektionslokal ska få tillgång till en

sådan.
● Alla studenter under Teknologkåren ska uppmuntras till att engagera sig inom studentlivet.
● Teknologkåren ska arbeta för att samtliga sektioner under Teknologkåren ska ha tillgång till

förrådslokaler som täcker deras behov.

Teknologkåren
Org. nr: 8970005388
971 87 Luleå

Kansliet
Tfn: 0920-944 44

Hemsida: www.Teknologkåren.se
E-post: kansli@Teknologkåren.se


