
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTDRAG UR PROTOKOLL 

fört vid föredragning för rektor 2020-06-18 

 

 

 

 

 Ärende Beslut 

 Fastställande av rätt till plats för 

studentråd och doktorandråd i Athena 

(dnr SU FV-2421-20). Föredragande: 

Anna-Karin Björling, 

Ledningssekretariatet, Rektors kansli 

Rektor beslutar att studentråd och 

doktorandråd har rätt till en plats i Athena 

för att kunna kommunicera frågor om 

studentinflytande till berörda studenter eller 

doktorander vid respektive institution. 

Det tekniska stödet för inrättande och 

upprätthållande av platsen tillhandahålls av 

respektive institution med stöd av IT-

avdelningen.  

 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. 

Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande 

har varit Henrik Lindell, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

Ur protokollet 

 

 

 

 

Anna-Karin Björling 
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Ärende för föredragning för rektor 2020-06-18  

 

Ärende Beslut 

Fastställande av rätt till plats för studentråd 

och doktorandråd i Athena (dnr SU FV-SU 

FV-2421-20). Föredragande: Anna-Karin 

Björling, Ledningssekretariatet, Rektors 

kansli 

Rektor beslutar att studentråd och 

doktorandråd har rätt till en plats i Athena 

för att kunna kommunicera frågor om 

studentinflytande till berörda studenter eller 

doktorander vid respektive institution. 

Det tekniska stödet för inrättande och 

upprätthållande av platsen tillhandahålls av 

respektive institution med stöd av IT-

avdelningen.  

 

 

Bakgrund 

 

Av universitetets regler för studentinflytande framgår att det på samtliga nivåer inom 

universitetet ska tillhandahållas någon form av kanal för information från studentkåren om 

studentinflytande, till exempel via en lärplattform. Under vt 2020 har därför 

Samverkansavdelningen, IT-avdelningen, Studentavdelningen, Ledningssekretariatet och 

områdeskanslierna haft en dialog med Stockholms universitets studentkår (SUS) om olika 

informationskanaler.  

Under våren har även IT-avdelningen arrangerat två möten mellan berörda avdelningar och 

ordföranden i aktuellt studentråd och införandekoordinator för Athena vid Institutionen för 

lingvistik respektive Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Vid dessa två institutioner 

har studentråden, i ett pilotprojekt, byggt upp varsin plats på Athena. 

Mot bakgrund av detta föreslås att universitetet under ht 2020 successivt erbjuder studentråd 

och doktorandråd (vid behov) kursplats och stöd i lärplattformen Athena. Flera råd har även 

tidigare haft plats i Mondo. För dem blir det således endast ett byte av plattform.  

Syftet med platserna är skapa förutsättningar för råden att kommunicera frågor om 

studentinflytande till berörda studenter eller doktorander vid institutionerna, såsom 

inbjudningar till möten, protokoll och rekrytering av studentrepresentanter. 



  
  

2 (2) 

 

Som stöd till institutionerna har IT- avdelningen att tagit fram en guide/handledning för 

arbetet som kommer att distribueras. 

Beredning 

Ärendet har beretts i dialog med ovan nämnda avdelningar/sektion/kanslier. Samråd har även 

skett med SUS. 

Bilagor 

Inga bilagor. 

 

Avdelningschefens signatur (bekräftas via epost) 

 

 

 

 

______________________________ 

Maria Wilenius, Avdelningschef för Ledningssekretariatet 
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