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Revisionshistorik 
Datum Version Beskrivning Författare Godkänd av 
2017-05-03 0.1 Skapade dokumentet Peter Ahlström  

2017-06-08 0.2 Uppdateringar efter avstämning 
med akademichefens ledningsråd 

Sofie Larsson  

2017-06-14 1.0 Fastställd  Mikael Löfström, 
akademichef 

 

Syfte 
Rutinen syftar till att säkerställa akademins nomineringsprocess till högskolans stipendier för 
examensarbeten som integrerar hållbar utveckling. 

Ansvar och befogenheter 
Akademichef äger rutinen och fastställer dess uppdateringar.  

Studierektor, akademins samordnare för hållbar utveckling, kursansvarig och examinator och ansvar 
beskrivs i processbeskrivningen nedan.  

Periodicitet och omfattning 
Rutinen aktualiseras vid termisstart.  

Bakgrund 
Akademin får nominera totalt tre examensarbeten, ett examensarbete inom vart och ett av 
områdena textil, teknik och ekonomi, till högskolans stipendier för examensarbeten som integrerar 
hållbar utveckling. Akademin ansvarar för den egna nomineringsprocessen för att nominera 
examensarbeten. 
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Processbeskrivning 

 

1. Information om stipendium 
Samordnaren för hållbar utveckling vid akademin skickar i samband med varje terminsstart ut en 
påminnelse till akademiens studierektorer om att det finns ett stipendium för bästa examensarbete 
som integrerat hållbar utveckling och vilka kriterier som gäller för bedömning. Studierektorerna 
vidarebefordrar denna information till berörda kursansvariga.  
 

2. Lämna förslag 
Examinatorer kan, senast två veckor innan nominering av examensarbeten ska göras till 
Strategigruppen för hållbar högskola, lämna förslag på examensarbeten till akademins samordnare 
för hållbar utveckling. Tillsammans med examensarbetet skickas en kort motivering (högst 10 rader) 
till varför detta examensarbete är en värdig stipendiat. 
 

3. Val av examensarbeten 
Om högst ett förslag inkommit inom respektive område, textil, teknik och ekonomi, nominerar 
akademin de inkomna förslagen. Om det kommer in fler än ett förslag inom något område sker en 
urvalsprocess. Inom det område där det finns flera examensarbeten föreslagna inbjuder akademins 
samordnare för hållbar utveckling de som lämnat in förslag till nomineringarna till ett möte. Vid detta 
möte diskuterar gruppen sig fram till vilket examensarbete inom området akademin ska nominera. 
 

4. Nominering 
Akademins samordnare för hållbar utveckling skickar in akademins nomineringar till Strategigruppen 
för hållbar högskola.  
 

Terminsstart 1. Information 
om stipendium 2. Lämna förslag 

3. Val av 
examens-
arbeten 

4. Nominering 
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