Instruktion för ifyllandet av ansökan om studentrum/lägenhet i Gotlands nations
bostäder.
Så här fungerar bostadskösystemet: Vi vill premiera våra aktiva medlemmar och även duktiga
studenter. Du får därför poäng både för studierna och för ditt engagemang i nationen. En lista
på hur många poäng varje ämbete ger följer med som fristående bilaga.
Du får poäng på 10 % av de högskolepoäng du tagit under dina terminer som medlem hos
Gotlands nation. Du får dock alltid minst en poäng per termin, oavsett studietakt.
Så här fyller du i blanketten:
Punkt A). Här anger du hur många terminer du varit medlem i Gotlands nation. Den pågående
terminen räknas inte. Om du alltså blev medlem 1 september 2007 och fyller i blanketten 22
maj 2008 ska du bara räkna med en termin (HT 07). VT 08 pågår fortfarande och räknas alltså
inte.
Punkt B). Här anger du hur många högskolepoäng du sammanlagt har erhållit under de
terminer du fick räkna under A). Kolla ditt registerutdrag på studentportalen om du är osäker.
Om du under HT 2007 var registrerad på 30 hp men bara fick godkänt på 20 hp och fick en
restuppgift som du inte fick godkänt på förrän under VT 2008 får du alltså bara ange 20 hp
under punkt B).
Punkt C). Här anger du det antal terminer under medlemstiden då du erhållit mindre än 10 hp
per termin. Detta för att vi ska veta hur många terminer du ska få en poäng för. Tänk på vilka
poäng du har erhållit på vilken termin, alltså när restuppgifter och sådant blev godkänt. Om du
har studieuppehåll eller har läst 7 hp under HT 07 så ska den terminen alltså anges här. Men
om du även fick godkänt på en gammal restuppgift på 10 hp under HT 07 ska HT 07 inte
anges under punkt C. Du har ju då erhållit 17 hp på den terminen. 10 % ska räknas precis som
vanligt.
Punkt D). Här anger du det totala antalet hp tagna under de terminer du angett under punkt C).
Detta bara för att vi lätt ska kunna kolla riktigheten i dina angivna uppgifter under punkt E).
Punkt E). Här anger du det antal hp du tagit när du dragit bort de hp du tog under de terminer
då du läste mindre än 10 hp per termin. Alltså B) – D). Detta gör vi för att de poängen inte
skall räknas med eftersom du redan fått en poäng för de terminerna under punkt C).
Ett exempel: Du har varit medlem under tre hela terminer (HT 06, VT 07 och HT 07). Under
HT 06 tog du 30 hp och HT 07 tog du 45 hp (15 hp är nu godkända resttentor från VT 07).
Under VT 07 tog du bara 5 hp.
Under B) anger du 80 hp ( 30+45+5).
Under C) anger du 1 termin.
Under D) anger du 5 hp.
Under E) anger du 75 hp (80 minus 5)
Anledningen till att du drar bort de 5 hp under E är att de redan givit dig 1 poäng istället för
0.5 poäng i kösystemet. Om du inte drog bort dem skulle de räknas dubbelt, vilket blir
orättvist.
Med vårt ”minst en poäng per termin”-system får du således 8,5 poäng (75 * 0.1=7,5 plus 1
poäng för VT07 =8,5 poäng) istället för 8 poäng.

