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Visionsdokument för Studentkåren i Borås
I detta dokument utvecklas tankarna bakom visionen, varför Studentkåren finns till och hur visionen
ska uppnås. Kårfullmäktige fastställde dokumentet vid sammanträde 2009-03-26.
Studentkåren i Borås har till huvuduppgifter att kanalisera studenternas perspektiv vid Högskolan i
Borås, dvs. stötta och organisera studentinflytandet vid lärosätet samt underlätta livet som student i
Borås. Den riktning som organisation och verksamheten strävar mot visas i den vision som
kårfullmäktige fastställde vid sammanträde 2008-10-09. Visionen lyder:
Sveriges bästa högskola i Sveriges bästa studentstad!
Studentkåren i Borås ska vara en naturlig del av studietiden för studenten vid Högskolan i Borås och
en aktiv del av Högskolans utveckling. Genom att skapa tillfällen till engagemang erbjuder
Studentkåren studenterna möjligheter till erfarenheter, personlig utveckling och ökad kunskap.

Verksamhetsidé – varför finns Studentkåren
Studentkåren i Borås är en stödfunktion för studenterna, för högskolan och för det omgivande
samhället. Med stödfunktion menas en aktiv samarbetspartner i arbetet med att vidareutveckla
verksamheten vid Högskolan i Borås och livet som student i Borås.
För att lösa uppgiften producerar och levererar Studentkåren ett flertal tjänster riktade mot
studenterna, Högskolan och det omgivande samhället inom tre områden:
Utbildning - Drift och vidareutveckling av Högskolan i Borås
Studentkåren ska förse Högskolan i Borås med sådan information som, ur alla studenters och
studentkategoriers perspektiv, är relevant för driften och vidareutvecklingen av Högskolan, dvs.
kanalisera studentperspektivet.
Studentliv - Interaktion studenter emellan i vardagslivet
Studentkåren ska bidra till att studenterna vid Högskolan i Borås har goda livsbetingelser i
studiearbetet och i vardagslivet under studietiden i Borås.
Arbetsliv - Samverkan med omvärlden
Studentkåren ska verka för att studenterna vid Högskolan i Borås erbjuds goda förutsättningar inför
det kommande inträdet i arbetslivet.

Strategiska mål som Studentkåren ska sträva efter
Generellt för alla mål som Studentkåren har är att det handlar om att befästa och vidareutveckla de
verksamheter som bedrivs i samarbete med Högskolan i Borås, Borås stad och det omgivande
samhället.
Strategiska mål för verksamhetsområdet - Utbildning
För att Högskolan i Borås skall bli Sveriges bästa högskola strävar Studentkåren efter…
• Att utbildning vid Högskolan i Borås ska kännetecknas av tanken om den fria akademin och
skapandet av ny kunskap.
• Att det skall vara attraktivt och åtråvärt att vara studentrepresentant vid högskolan.

• Att utbildningar som erbjuds skall hålla en nationellt och internationellt hög kvalitetsnivå som
utvärderas av studenter, nationella organ och professionen.
• Att utbildning vid Högskolan i Borås skall entusiasmera och stimulera till ett livslångt lärande.
• Att utbildningar vid Högskolan i Borås skall vara kopplade till och styrda av ett faktiskt behov av
arbetskraft i de fall då de syftar till att ge en examen och att de är ändamålsenliga för de grupper de
är tänkta för.
• Att administration och drift av Högskolan ska ske på ett effektivt och ändamålsenligt sätt till fördel
studenterna.
Strategiska mål för verksamhetsområdet Arbetsliv - Samverkan med omvärlden
För att studenterna vid Högskolan i Borås skall vara attraktiva på arbetsmarknaden och ha goda
möjligheter att få anställning efter avslutade studier samt för att deras studietid i Borås skall ha en
anknytning till arbetslivet strävar Studentkåren efter…
• Att nya tillvägagångssätt och nya arenor för studenter att möta företag och näringsliv skapas.
• Att utveckla möjligheterna för studenter att på ett enkelt och naturligt sätt skaffa exjobb,
extrajobb, sommarjobb etc.
• Att öka både studenternas intresse av arbetslivet och arbetslivets intresse av studenterna.
• Att professionsanknytningen i utbildningen skall vara mycket god, tydlig och lättförståelig.
• Att studenterna har goda möjligheter att få råd och stöd vid planering av ett kommande yrkesliv.
Strategiska mål för verksamhetsområdet - Studentliv
För att Borås ska bli Sveriges bästa studentstad med ett levande studentliv och en god studiemiljö
strävar Studentkåren efter…
• Att tillgången på ändamålsenliga, prisvärda studentbostäder är god samtidigt som det finns en
beredskap för att följa utvecklingen.
• Att mottagandet av nya studenter med syfte att underlätta studiestarten och få studenten att lära
känna sina klasskamrater, Högskolan, Studentkåren och staden i samband med terminsstart, lockar
så många som möjligt.
• Att campus sprudlar av liv och rörelse samtidigt som det inbjuder till studier, är kontaktskapande
och ger studenterna en god studiemiljö
• Att det är lätt för studenter att själva arrangera aktiviteter av olika slag och Studentkåren ska vara
en naturlig part att vända sig till och få stöd ifrån.
• Att studiemiljön vid Högskolan i Borås är sådan att alla studenter har lika stora möjligheter att
tillgodogöra sig utbildning och delta i studentlivet.

