
Verksamhetsplan för MiTs Studienämnd (MSN) verksamhetsåret 2012-2013 
 
 
 § MSN har som övergripande syfte att utvärdera de kurser som läses av 
studenter vid sektionen för Medicinsk informatik och Teknik (MiT). 
 
 § MSN skall även i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 
och Skolan för Teknik och Hälsa, STH, verka för att genomföra eventuella 
åtgärder och förändringar för att förbättra studieförutsättningarna för 
studenterna inom sektionen. 
 
 

MSN skall under verksamhetsåret 2012-2013 även: 
 
 
 § Genomföra minst två halvkursutvärderingar per period och årskurs.  
  
 § Genomföra slututvärdering i samråd med kursansvarig efter tentamen i 
de kurser som genomgått halvkursutvärderingar. 
 
 § Ha minst ett studienämndsmöte med samtliga klassrepresentanter per 
period för att gå igenom utvärderingar och diskutera andra viktiga frågor. 
 
 § Verka för att ha minst två klassrepresentanter i varje klass inom 
sektionen i så stor utstäckning som möjligt. 
 

§ Representera vår sektion gentemot THS Utbildning genom deltagande 
på UR-mötena. 
 

§ Arbeta för att implementera de standarder angående studienämndens 
arbete som THS Utbildning i samråd med UR tog fram i våras. 
 

§ Arbeta för att implementera nya, bättre rutiner inför varje kursomgång 
så att det tydligt går att följa om de förbättringar som föreslogs förgående år har 
genomförts för att se om kursen har blivit bättre. 
 

§ Arbeta för att implementera nya kommunikationskanaler mot skolan 
högre upp och även förbättra kommunikationen mellan studenter och lärare. 
 

§ Göra vårt arbete mer synligt genom att aktivt göra inlägg på hemsidan, 
tydligt klargöra inför varje kursstart vem/vilka som är klassrepresentant(er) 
respektive att införa nya kommunikationskanaler.  
 

§ Arbeta för att implementera rutiner för möten med skolan högre upp 
varje period för att diskutera vad som har hänt och vad vi har gjort. 
 

§ Arbeta för att öka vårt inflytande så att studenternas åsikter blir 
betydelsefulla vilket gör att vi kan påverka vår egen utbildning. 



 
§ Utse årets lärare och övningsassistent. 

 
§ Se över rutinerna för tentaövervakning så att det blir mycket svårare att 

fuska vilket är ett faktum som sänker utbildningskvalitén. 
 

§ Göra en utvärdering av hela civilingenjörsutbildningen så att det blir 
tydligt vilka förändringar som behöver göras för att förbättra kvalitén på 
utbildningen. 
 
 
 
 
  
Med vänliga hälsningar, 
 
Ida Johansson 
Studienämndsordförande för MSN 
 


