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och nollning

Policyn är framtagen av det studiesociala rådet som initierats av LTHs rektor i
samråd med Teknologkåren, där representanter från LTH och Teknologkåren ingår
Policyn är beslutad av LTHs rektor och Teknologkårens fullmäktige. Policyn är
forankrad hos Teknologkårens alla sektioner samt ledningsgruppen for
grundutbildning (LG GU).

Bakgrund
LTH antar runt 2000 studenter varje hösttermin fijrdelat på högskolenybörjare,
inkommande utbytesstudenter och studenter på LTHs masterprogram med
internationell rekrytering. Till vårterminen sker antagning av runt 150 st

inkommande utbytesstudenter och studenter på LTHs masterprogram med
internationel I rekrytering.

Lunds Tekniska Högskola (LTH) anordnar varje höst välkomstaktiviteter ör nya
studenter som börjar vid högskolan. Dessa benämns akademisk mottagning.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (Teknologkåren) anordnar varje höst
välkomstaktiviteter for nya studenter som börjar vid högskolan. Dessa benämns
nollning. Även under våren arrangeras nollning, då speciellt riktat till inkommande
internationella studenter.

Den akademiska mottagningen och nollningen är till for de nyantagna studenterna
och genomfors i gott samarbete mellan LTH och Teknologkåren. Ett gott
samarbete präglas av en öppen dialog, ömsesidig respekt och god forståelse fijr de

olika parternas perspektiv. Aktiviteter som genomfors i samband med akademisk
mottagning och nollning ska samordnas mellan Sfudentservice LTH,
Internationella avdelningen; LlKA-gruppen vid Studentservice LTH och
Teknologkåren med dess sektioner.

Syftet med policyn är att fastställa ramama for LTHs akademiska mottagning och
Teknologkårens nollning. Utöver detta ska dokumentet verka som en
informationskälla gällande Lunds universitets, LTHs och Teknologkårens
värderingar i samband med akademisk mottagning och nollning. Policyn ska
efterlevas av samtliga arrangörer och de som väljer attnäwarc under akademisk
mottagning och nollning.
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Den akademiska mottagningen och nollningen ska årligen utvärderas av LTH och
Teknologkåren gemensamt. I samband med detta ska policyn ses över och årligen
uppdateras.

Vision
Alla studenter ska känna sig välkomna till LTH och dess campus. Alla studenter
ska också ges goda forutsättningar till studier och studentliv.

MåI

e Den akademiska mottagningen och nollningen ska vara inkluderande.

r Den akademiska mottagningen och nollningen ska uppmuntra en positiv
attityd till studier och ge studenterna de bästa florutsättningarna ftir att klara
sina studier.

Mångfald, likabehandling, jämställdhet och trygghet ska prägla den
akademiska mottagningen och nollningen for nyantagna studenter.

Den akademiska mottagningen och nollningen ska främja sociala relationer
och samarbeten mellan studenter, även mellan olika program, sektioner
och årskurser.

Dessa mål innebär att:

r delaktighet i nollningen och alla dess delmoment ska vara helt frivilligt.

o det råder nolltolerans vad gäller diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling.

. ingen på LTH ska utfora handlingar som riskerar att den nyantagna känner
sig utnyttjad eller obekväm.

. en person som uppträder hotfullt, våldsamt eller på annat vis motverkar
den akademiska mottagningens och nollningens vision och mål ska inte få
vara en del av den akademiska mottagningen och nollningen.

o aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte störa allmänheten. Efter
att en aktivitet har ägt rum är det viktigt att platsen återställs till sitt
ursprungliga skick.

o närvarande under nollningsaktiviteter ska respektera
nollegeneralen/phosen/ösen/staben/sverstar/eventansvarig och deras
direktiv.

o ingen på LTH ska utnyttja sin maktposition mot den nyantagna på något
sätt.

LTHs akademiska mottagning
Hälsningsanftirande och upprop ska ske på samma dag, datum foljer LTHs beslut
om läsårsindelning.

Under den studiemedelsberättigade läsvecka 0 - akademisk mottagning - ansvarar
LTHs program ftir innehåll och upplägg måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Bland
annat ingår introduktion av utbildningsprogrammen och värdegrunder.
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Hälsningsanforande ska ske på torsdag läsvecka -1 i Lund for studenter på
masterprogram med internationell rekrytering samt inkommande utbytesstudenter
Masterprogrammen introduceras av respektive programledare.

På våren sker motsvarande arrangemang i läsvecka 0 for inkommande
utbytesstudenter och masterprogram.

Programmen ska inte genomfora internat fonän läsvecka 0 är slut.

Den akademiska mottagningen ska också:

. ge kännedom om regelverk som rör studenternas utbildning med
examensmåI.

. ge träning i studiestrategier och studieteknik.

. ge ytterligare redskap lor studieframgång, t.ex. gruppdynamik.

. ge forslag på möjliga karriärvägar och karriärtänk, t.ex. gruppcoachning.

r formedla LTHs värdegrund och genom goda exempel visa vad som
forväntas av en student vid LTH.

. ge kännedom om vägledning och stöd inom LU.

. ge kännedom om möjligheten att studera utomlands under sin tid på LTH,

Teknologkårens noll ning

Arrangörer av fester och andra affangemang under nollningen ska vara väl insatta i
de dokument som är listade sist i policyn och informera berörda om dessa. Aktiva i
nollningen, såväl arrangörer som deltagare, ska ha tid att hinna studera och ligga i
fas med studierna under nollningen. Det är arrangörernas ansvar att se till att detta
är möjligt.

Vidare ska nollningen:

o starta tidigast efter ett programs genomforda upprop, det är inte fonän då
en student är registrerad som student vid LTH.

. vara utformad så att nollningsaktiviteter under dag innan skoldag inte
påverkar studieformågan.

r innehålla ettvarierat utbud av aktiviteter som passar alla studenter oavsett
bakgrund.

o visa upp studentlivet vid LTH och på dess campus samt uppmuntra till
engagemang i detta.

. uppmuntra till en sund alkoholkultur.

o hänsyn ska tas till studenters olika kulturella och religiösa bakgrund vid all
planering.

r under forsta dagen i läsvecka 0 vara helt fri från alkohol såväl dag- som
kvällstid.

o under läsvecka 0 inte innehålla mer än ett evenemang där alkohol serveras
Om ett sådant evenemang anordnas ska det äga rum under kvällstid.
Evenemanget ska heller inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till
efterfest.

läsvecka 0 avslutas i detta avseende fredag kl.l7.a



4

r inte genomfora internat forrän läsvecka 0 är slut.

Nollningens alla evenemang ska ha som syfte att bidra till en god gemenskap samt
goda möjligheter att knyta nya vänskapsband. Alkohol ska aldrig stå i fokus for
något evenemang.

Nol I n i n gsfu n ktionärers relation gentemot nyantag na
studenter
Phaddrar och övriga äldre studenter kan ha en maktposition gentemot de nya
studenterna. Därfor skriver inblandade i nollningen på ett avtal. Syftet med avtalet
är att informera funktionären om dennes åligganden. I enlighet med målen for
Teknologkårens alkoholpolicy ska funktionärer under nollningen sträva efter en
sund alkoholkultur även utanftir de schemalagda aktiviteterna.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor och ordforande for
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, efter hörande av LTHs presidium
och Teknologkårens fullmäktige och efter loredragning av studie- och
kaniärvägledare Äsa K Nilsson.

Lund,2020-02-l

Viktor Malin Bruce

Kårordforan de 19 I 20 TeknologkårenRektor LTH
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Bilagor

Nedan är Lunds universitets, Lunds Tekniska Högskolas och Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskolas dokument av största relevans for policyn listade. Dessa
dokument är viktiga att känna till och vara påläst om i samband med den
akademiska mottagningen och nollningen.

Lunds universitet: Rättigheter och skyldigheter som student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-
student/

Lunds universitet: Festverksamhet i universitetets lokaler (Dnr IC290711999)

Lunds universitet: Alkohol och andra droger - gemensamma riktlinjer och
rutinbeskrivning vid Lunds universitet (Dnr PE 20121726)
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/alkohol-
och-andra-droger-gemensamma-riktlinjer-och-rutinbeskrivning-vid-lunds-
universitet.pdf

Lunds Tekniska Högskola: Arbete med lika villkor for studenter
http://www.student.lth.se/stod-i-studierna/lika-villkor-for-studenter/

Lunds Tekniska Högskola: LTH - en plats lor alla
http://www.student.lth.se/stod-i-studierna/lika-villkor-for-studenter/

Lunds Tekniska Högskola: Kommunikationsplan for akademisk mottagning
http : //www. student. lth. se/studievagledning/akademi sk-mottagning/

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: Beakta särskilt policys om alkohol
och droger, likabehandling och sociala aktiviteter
http s ://tlth. se/documents

Om en incident uppstår under akademiska mottagningen eller nollningen ska en
händelserapport skrivas som delges till LlKA-gruppen vid Studentservice
http://www.student.lth.se/stod-i-studierna/lika-villkor-for-studenter/


