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Gäller för: Läsåret 2018/19 
Beslutad av: Studie- och karriärvägledningen 
Beslutsdatum: 2018-12-12 

Allmänna uppgifter 

Huvudområde: Pedagogik  
Primär målgrupp: Akademiska mentorer, studierådet, pluggphaddrar, studiementorer 
Alternativ målgrupp: Övriga intresserade studenter vid LTH 
Undervisningsspråk: Svenska 
 
Syfte 

Denna komprimerade utbildning, i form av seminarier, är en del av förberedelserna inför den 
akademiska mottagningen av nya studenter vid Lunds tekniska högskola, LTH. 

 Utbildningen ska ge kunskap och inspiration till att arbeta med inlärning 
 Utbildningen ska ge användbara och konkreta exempel om inlärning 

Utbildningen riktar sig till studenter som är intresserade av lärande och som önskar mer teori, 
samt få exempel på hur man kan lära ut på ett bra sätt.  
 

Mål 

Målet med seminarierna är att studenterna, som genomgått utbildningen, skall känna sig säkra 
och trygga i sin roll som akademisk mentor, eller när de möter kurskamrater i olika 
lärandesituationer.  

Efter utbildningen skall studenterna ha: 

 Reflekterat över lärandet och fått erfarenhet av hur man kan gå tillväga för att öka 
inlärning 

 Strategier och verktyg hur man kan planera sina studier 

 Kunskap hur man kan motivera andra att komma i gång med studierna 

 
Innehåll 

Studenterna skall ges möjligheten att utforska sitt eget och andras lärande. Seminarierna 
består av en teoretisk del, i form av föreläsning och goda exempel, samt en praktisk del med 
övningar i form av workshop. 

Utbildningens innehåll och utförande har som målsättning att ändras varje läsår, däremot 
kommer syfte och mål i seminarierna att vara oförändrat.  

Utbildningen är inte en del av SI-verksamheten och kan inte likställas med denna, utan är 
fristående och erfarenheterna ska användas i andra sammanhang än inom SI-verksamheten. 
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Utbildningens examination 

Betygsskala: Efter deltagande i samtliga delmoment tilldelas deltagaren diplom av LTH. 
Prestationsbedömning: Obligatoriskt deltagande vid föreläsning samt workshop inom ramen 
för utbildningen, samt minst två planerade och genomförda studieaktiviteter för nyantagna.  

Delmoment: 
 Föreläsning 
 Workshop  
 Planera och anordna minst två studieaktiviteter på sektionen kring lärande för nyantagna 

studenter 

Övrigt:  

Statistik på antalet deltagande, vid studieaktiviteterna, skall redovisas till Studie- och 
karriärvägledningen till svl-jour@lth.lu.se när gruppaktiviteterna kring lärande utförts.  

Diplom skickas till deltagarnas folkbokföringsadress, per post, när samtliga tre delmoment är 
klara, samt redovisat vilka studieaktiviteter som genomförts och redovisat antalet deltagande 
studenter vid aktiviteterna. Detta redovisas till Studie- och karriärvägledningen.  

Antagningsuppgifter 

Totalt antal platser: 60 stycken 

Workshopen kräver engagemang och ett aktivt deltagande i samtliga delmoment.  

Urvalskriterier: Principen ”Först till kvarn” tillämpas.   

Anmälan görs via anmälningssida hos Studie- och karriärvägledningen. Anmälningssidan 
innehåller information om föreläsning, workshop och övrig praktisk information.  

Referenser och resurser 

LTH:s gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet (Genombrottet), Studie- och 
karriärvägledningen vid LTH samt andra intressenter, exempelvis Studieverkstaden.  
 
Kontaktinformation 
 
Ansvariga: Studie- och karriärvägledningen vid LTH, svl-jour@lth.lu.se  
Kontakt: Studie- och karriärvägledare vid respektive utbildningsprogram.  
Hemsida: www.student.lth.se/akademiskmentor 
 


