Valplattform för RIK – Rimligt initiativ för kåren
•

Sektionsbasera valet.

Umeå studentkår bör arbeta mot ett nytt valsystem där kårens sektioner bör utgöra den största
delen av fullmäktige. Länge har engagemanget brustit och vi vill se nya tag där medlemmarna
ska kunna känna sig representerade av studenter som driver frågor närmare dem och sektionen
de företräder
•

Kvalitetssäkra utbildningarna relevans och anknytning till forskning.

Utbildningen som ges vid Umeå universitet skall hålla hög kvalitet. Därför vill vi öka andelen
disputerade i verksamheteten för att hela tiden driva kvalitén i utbildningen framåt samtidigt
som förutsättningar för pedagogisk kompetensutveckling hela tiden bör beaktas för en god
upplevelse i klassrummet för varje student.
•

Utveckla studiebevakningen för grundutbildning och forskarutbildningen

Kärnan i en studentkårsverksamhet finns i studiebevakningen. Därför måste det finnas tydliga
incitament för att utveckla denna kärnverksamhet. Ett område är forskarutbildningen och där
måste studiebevakningen anpassa sig och hitta nya former, liksom för de alla som studerar på
distans. För att studiebevakning och studiebevakarna ska kunna vara relevant för varje student
måste universitetet tillsammans med kåren hitta nya vägar för hur de arbetar med frågorna.
•

Driva arbetet med att effektivisera och utveckla formerna för tentamen

Varje examenstillfälle ska på bästa möjliga sätt ge studenten en rättvis möjlighet att testas på
sin kompetens. Därför måste arbetet med att bygga ut nya examinationsformer gå snabbare
samtidigt som det ska vara rättssäkert. Universitetet måste även kunna säkerhetsställa att
examinationer sker på ett sätt som ger alla studenter lika möjligheter. Vidareutveckling av
digitala tentamens men även anonymisera hemtentamen blir därför en viktig roll i arbetet.
•

Stärka studenthälsans roll i arbetet med studenters hälsa.

Studenthälsan måste ha en roll vid universitetet som i högre utsträckning är tillgänglig men
också relevant för studenterna. Studenthälsans samarbete med landstinget bör öka för att på
ett bättre sätt effektivisera sina resurser så att de kan möta studenternas behov på allvar. Här
finns det ett specifikt fokus på den psykosociala ohälsan hos studenter där studenthälsans
kompetens måste specificeras i på ett helt annat sätt än idag.
•

Utveckla medlemsnyttan

Kåren ska vara relevant för dess medlemmar och därför måste mera göras för att de resurser
som kåren har också kan kommunicera med medlemmarnas behov. Därför måste kårens
policys skapa incitament för att utveckla samarbeten inte hindra dem.

