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1 Bakgrund

V̊arat program är väldigt nystartat och har flera barnsjukdomar. Att för-
vänta säger vissa, oacceptabelt säger andra. Det man kan säga med säkerhet
är att det r̊ader en hel del förvirring kring kursval och de nya reglerna som
finns fr̊an KTH med de restriktioner som finns p̊a antal högskolepoäng som
man f̊ar eller inte f̊ar ta. V̊ara programstuderande har en stor valfrihet i
sina val av kurser och även om det kan ses som positivt i o m att alla har
möjlighet att f̊a den utbildning man vill ha s̊a kommer konsekvensen vara
att studenter kommer att välja fel.

2 Syfte

Motionärerna tycker att det är beklagligt att studenter är oroliga inför sina
kursval och vill curera detta genom att tillsätta en “programgrupp” som till-
sammans med skolan skall ta fram ett eller flera “programpaket” som skall
göra kursvalen lättare för kommande studenter genom att dessa garanterat
skall ge studenterna en kursplan som förbereder dem för arbetslivet sam-
tidigt som den säkerställer att de har en dräglig arbetsbörda. Dessa paket
kommer sedan att behöva bevakas d̊a förändringar sker kontinuerligt och
därför vill motionärerna även tillsätta en ny post som heter Programansva-
rig Student. Denna post skall väljas utav sektionsmötet och dess uppdrag
skall inledningsvis vara att leda programgruppen men även att utforma sin
egen arbetsbeskrivning för tiden efter programgruppens upplösande.

3 Yrkande

Att sektionsmötet skall tillsätta en Programansvarig Student. Den Program-
ansvariga Studentens första arbetsuppgift skall vara att leda den nya pro-
gramgruppen och, i samarbete med programgruppen, studienämnden, sty-
relsen och skolan, sedan ta fram den exakta formen för Programansvarig
Students uppdrag

Att det tillsätts en grupp med frivilliga, gärna äldre, studenter med
personlig erfarenhet fr̊an en ett brett utbud kurser som skall undersöka hur
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v̊ar utbildning kan bli bättre p̊a programniv̊a. Gruppen har även som uppgift
att konstruera “paket” av kurser som skall underlätta för framtida studenter
i deras kursval. Sammankallande skall vara Programansvarig Student och
efter avslutat arbete skall gruppen kunna upplösas.
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