
Studentrepresentation på Blekinge Tekniska Högskola 

Följande förteckningar är översikter för de arbetsgrupper på BTH där det ska finnas 
studentrepresentation. För grupper på central nivå är det ordförande eller sammankallande i 
varje enskild grupp ansvarar för att informera Studentkåren om gruppens arbete och bjuda 
in studentrepresentanter till gruppens möte. Studentkåren ansvarar för att utse 
studentrepresentanter. I de fall ingen representant finns utsedd ansvarar ordförande eller 
sammankallande för att kontakta Studentkåren. Varje grupp ansvarar sedan för att redovisa 
studentrepresentation årligen till årsredovisningen. 

På lokal nivå ansvarar prefekten för att informera närmaste Utbildningsförening om det 
arbete som rör utbildningsutveckling och bjuda in studentrepresentanter i de 
beslutsärenden som rör kursutveckling. Utbildningsföreningarna ansvarar för att utse 
representanter. Informationsmail till Utbildningsföreningarna bör också gå till presidiet 
@bthstudent.se för kännedom. Nedan följer en lista över institutioner och tillhörande 
Utbildningsförening.  

Råd, nämnder och grupper centralt på BTH: 

Råd Beskrivning Studentrepresentation Sammankallande 
Antagningsråd Antagningsrådet är 

rådgivande i de ärenden 
där sökande ansöker om 
reell kompetens och att 
undantag görs från 
behörighetsvillkor. I 
Antagningsrådet ingår tre 
lärarrepresentanter, en 
student, en 
studievägledare och den 
studieadministrativa 
chefen. Till rådet knyts en 
antagningshandläggare 
som är sammankallande. 

1 studentrepresentant Handläggare, 
Avdelningen för 
utbildningsstöd 

Arbetsmiljökommitté Arbetsmiljökommittén är 
ett organ för samverkan i 
arbetsmiljöfrågor mellan 
arbetstagare, arbetsgivare 
och studenter. Kommittén 
består av 
högskoledirektören, 
intendenten, representant 
från personalavdelningen, 
huvudarbetsmiljöombudet 
och ytterligare två 
arbetsmiljöombud samt 
två företrädare för 
studenterna. Kommittén 
kan till sig adjungera 
ytterligare ledamöter. 

2 studentrepresentanter Ordförande: HR-chef 

Campusråd Campusrådet diskuterar 
frågor som rör BTH:s 
campusmiljöer. 

2 studentrepresentanter Ordförande: 
högskoledirektör 



Utgångspunkten är att 
högskolans två 
campusområden, så långt 
som möjligt, ska erbjuda 
samma typ av 
verksamhetsinnehåll, 
aktiviteter och 
attraktionskraft. 
Campusrådets uppgift är 
att planera och initiera 
olika typer av aktiviteter, 
åtgärder och evenemang. 

Dekangrupp Dekangruppen är 
beredande organ för 
frågor rörande BTH:s 
utbildningar på 
forskarnivå. 

1 doktorandrepresentant  
1 studentrepresentant 

Ordförande: dekan Lars 
Lundberg, utredare 
ledningskansliet 

Disciplinnämnden Ärenden om disciplinära 
åtgärder mot studenter 
ska enligt 10 kap. 3§ 
högskoleförordningen 
(1993:100) handläggas av 
en disciplinnämnd som ska 
finnas vid varje högskola. 
Nämnden beslutar om 
disciplinära åtgärder som 
rör studenter vid BTH. 

2 studentrepresentanter Ordförande: rektor 

Högskolestyrelsen Styrelsen är högskolans 
högsta beslutande instans. 

2 studentrepresentanter 
och 1 
doktorandrepresentant 

Ordförande: Peter Örn 

Internationaliseringsråd Internationaliseringsrådet 
ska verka för utvecklingen 
av högskolans 
internationalisering genom 
övergripande central 
planering och styrning i 
linje med högskolans 
strategier och riktlinjer. 

1 studentrepresentant Ordförande: Mats Walter 

IT-referensgrupp Arbetar med frågor för IT-
stöd för undervisning. 

2 studentrepresentanter Bibliotekschef 

Rådet för jämställdhet 
och lika rättigheter 
(Rådet för jämlikar) 

Rådets arbete utgår dels 
från BTH:s mål och 
strategier, dels ifrån krav i 
regleringsbrev och 
lagstiftning. Rådet 
samordnar arbetet med 
Jihu-planen och den delen 
i Diskrimineringslagen som 
avser BTH som 
utbildningsanordnare. 
Rådet rapporterar till 
rektor. 
 

1 studentrepresentant 
och 1 
doktorandrepresentant 

Ordförande: 
jämställdhetssamordnare 

Rekryteringskommittén För beredning av 
läraranställningar som 
fordrar vetenskaplig, 

1 studentrepresentant Ordförande: Jürgen 
Börstler 



konstnärlig eller 
motsvarande yrkesmässig 
kompetens. Kommittén 
består av ordförande, 
personalchef, dekaner, 
lärarrepresentanter, 
pedagogisk utvecklare och 
studeranderepresentant.   
Rekryteringskommittén 
utökas med prefekt och en 
vetenskapligt kompetent 
lärare från berörd 
institution då 
rekryteringskommittén ska 
besluta i anställnings- och 
befordringsärenden. 

Samverkansrådet Verkar för utvecklingen av 
högskolans samverkan i 
linje med högskolans 
policys och strategier. 
Särskild vikt ska läggas på 
samverkan kopplat till 
BTH:s utbildningsprogram. 
Bereder samverkansfrågor 
för beslut av rektor eller 
högskolestyrelse. Vid 
frågor som rör 
internationella 
samverkansfrågor ska 
koordinering ske mellan 
samverkansrådet och 
internationaliseringsrådet. 
Ansvarar för beredning av 
samverkansavtal med 
företag, organisationer och 
andra myndigheter. 

1 studentrepresentant Ansvarig för strategisk 
samverkan 

Studieadministrativa 
rådet (SA-rådet) 

Studieadministrativa rådet 
är rådgivande i 
studieadministrativa 
frågor. Vissa 
studieadministrativa frågor 
beslutas av rektor via de 
studieadministrativa 
reglerna och vissa 
studieadministrativa frågor 
beslutas av den 
Studieadministrativa 
chefen och andra av 
Chefen för 
Studerandeavdelningen. 
SA-rådet består av 
studierektorsfunktionen 
vid samtliga intuitioner, en 
studievägledare, chefen 
för studerandeavdelningen 
samt den 
studieadministrativa 

1 studentrepresentant Studieadministrativa 
chef 



chefen. Rådet träffas 2 
ggr/termin. 
 

Stipendie- och 
avgiftsråd 

Stipendie- och avgiftsrådet 
uppdras att: 
 * Föreslå rutiner kring 
hantering av stipendier 
 * Föreslå kriterier för val 
av stipendiater 
 * Föreslå fördelning av 
stipendier till enskilda 
studenter 
 * Föreslå regler för 
hantering av 
studieavgiftsrelaterade 
frågor i samarbetsavtal 
med andra lärosäten 
 * Föreslå kriterier för 
avgiftsnivå 
 * Föreslå beslut om 
avgiftsnivå. 
 Stipendie- och 
avgiftsrådets förslag på 
samtliga punkter ovan skall 
ställas till rektor som är 
beslutande i ovanstående 
ärenden. 
 Arbetssätt 
 Stipendie- och 
avgiftsrådet ska 
sammanträda vid behov. 
Ledamöterna utses tills 
vidare. 

1 studentrepresentant Ordförande: Benny 
Lövström 

Utbildningsrådet Utbildningsrådet arbetar 
med kvalitets- och 
utvecklingsfrågor rörande 
BTH:s utbildningar på 
grund- och avancerad nivå 
och är ett beredande 
organ till 
utbildningsutskottet. 
Utbildningsrådets 
ledamöter ska arbeta 
utifrån en helhetssyn av 
BTH:s utbildningsutbud, 
operationalisera BTH:s 
strategi samt initiera 
förändringar som verkar 
för ett mer profilerat och 
attraktivt programutbud. 
Utbildningsrådet ska även 
arbeta med beredning av 
beslut i följande ärenden: 
• Lokal 
examensbeskrivning 
• Inrättande av 
utbildningsprogram och 

2 studentrepresentanter Ordförande: prodekan 
Johan Öinert 



fastställande av 
huvudområde för 
utbildningen 
• Nedläggning av 
utbildningsprogram 
• Ansvarigt organ då nytt 
utbildningsprogram 
inrättas 
• Betygssystem för 
utbildningen 
• Utbildningsplaner 

Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet är 
beslutande organ för 
processer rörande bl.a. 
utbildningsplaner, 
tillgodoräknanden och 
kursutvärderingar samt 
arbetar för den strategiska 
utvecklingen av BTH:s 
utbildningar på grundnivå 
och avancerad nivå.  

2 studentrepresentanter Ordförande: prorektor 
Eva Pettersson 

 

Lokalt på BTH: 

Institution 
och prefekt 

Utbildningsförening Utbildningsprogram 

DIDA: Anton 
Borg  
 
TIMN: Vanja 
Lindberg 

BOSS 
boss-styrelse@bthstudent.se 
 
 
 
#ROOT 
rot@bthstudent.se 

Civilingenjör i Spel- och Programvaruteknik 
Spelprogrammering 
Technical Artist 
Tekniskt Basår 
 
Civilingenjör i datorsäkerhet 
Högskoleingenjör i IT-säkerhet 
Masterprogram i datavetenskap 

DIPT: Michael 
Mattsson 

BITS 
bits@bthstudent.se 
 

Webbprogrammering 
Software Engineering 
International Software Engineering 
Webbprogrammering distans (120 hp) 
Masterprogram i Software Engineering 
Masterprogram i Elektroteknik, inr Telekom 
Civilingenjör i Mjukvaruutveckling 
Civilingenjör i AI- och Maskininlärning 

TIEK: Emil 
Numminen 

EKEN 
eken@bthstudent.se 

Civilingenjör i Industriell Ekonomi 
MBA-programmet 

TIMA: Johan 
Wall 
 
 
 
 
 
TISU: Sven 
Borén 

ROST 
rost@bthstudent.se 
 
 
 
 
 
Trampolinen 
trampolinen@bthstudent.se 

Civilingenjör i Maskinteknik 
Civilingenjör i Marin teknik 
Högskoleingenjör i Maskinteknik 
Produktutveckling, distans 
Produktutveckling, distans, halvfart 
 
Masterprogram i maskinteknik, inr 
strukturmekanik 
 
Magisterprogram i strategiskt ledarskap för 
hållbarhet 
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DITE: Sven 
Johansson 

MUK 
muk@bthstudent.se 
 

Digitala spel 
Digital ljudproduktion 
Digital bildproduktion 

TIHA: Lisa 
Skär 

Mårfin(t) 
marfint@bthstudent.se 

Sjuksköterskeprogrammet 
Specialistsjuksköterskeprogrammen 

TIFP: Peter 
Schlyter 

PlanKan* 
plankan.bth@gmail.com 
 

Fysisk planering 
Masterprogram i stadsplanering 
Masterprogram i strategisk fysisk planering 
Magisterprogram i hållbar stadsplanering 

 
*Denna förening är ej en del av Studentkåren, men tillåts av BSK att sköta utbildningsbevakningen av 
programmen inom Fysisk planering tills vidare. 
 

Övriga samarbeten: 

o Månadsvisa dialogmöten mellan kårordförande, rektor och högskoledirektör. 
o Månadsvisa dialogmöten mellan ordförande i doktorandkommittén, rektor och ansvarig för 

utveckling av forskarutbildning 
 

o Tisdagsmöten kring IT-relaterade frågor mellan Studentkåren, IT- och serviceavdelningen, Enheten för 
utbildningsutveckling, Biblioteket, Kommunikationsavdelningen, Avdelningen för utbildningsstöd, och 
Studerandeavdelningen. 
 

o Regelbundna möten kring BTH:s kommunikation mellan Studentkåren och 
Kommunikationsavdelningen. 
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