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Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet 
at en skal arbeide for i følgende periode. Med StOr menes Studentparlamentet, Studentstyret, StOr 
HUM, SV, TN, samt NHS og IMD, eventuelle grupper og initiativ, alene eller i samråd 
 
 
 

 
1. Samarbeidspartnere 
  
Studentstyret, ved leder og landsstyrerepresentantene skal ha tett samarbeid gjennom kontinuerlig 
kommunikasjon og jobbe med Norsk Studentorganisasjon (NSO). Dette skal være hovedarenaen for 
samarbeid med andre institusjoner og studentdemokratier.  
 
  
StOr skal invitere til et samarbeid med hovedorganisasjonene i arbeidslivet, særlig med NHO, LO og 
Næringsforeningen Rogaland for å skape en bedre dialog mellom studentene og arbeidslivet. 
 
StOr skal samarbeide tett med SiS og velferdstinget i velferdssaker for studenter.  
 
 
2. Stortingsvalget 2013 

StOr skal utfordre samfunnsdebatten ved å sette faglige studentpolitiske saker på dagsorden i 
forbindelse med stortingsvalget 2013 og kommentere studentenes velferdsutfordringer der dette er 
naturlig.  
 
 
 
3. Organisering og profilering av StOr 

 
3.1 Intern organisering og samarbeid ifm organisering 

 
StOr skal følge opp de tillitsvalgte på institusjonen og i StOr, ved å legge til rette for en god dialog 
mellom studentene og de forskjellige fagmiljøene ved fakultetene. Studentstyret skal bistå med 
møteforberedelser til de studenter som velges inn i diverse styrer og utvalg. Dette skal være en 
hovedprioritet. 
 
Studenter som sitter i styrer og utvalg skal samarbeide tett med studentstyret når det gjelder saker 
som er relatert til faglig kvalitet. De skal jevnlig orientere til studentstyret om relevante saker. 
 
Ved nyvalg skal det arrangeres overlapp og erfaringsutveksling mellom nye og gamle tillitsvalgte i 
Studentstyret og Programutvalg.  
 
Parlamentsvalgkomiteen skal oppnå høyest mulig valgdeltakelse og vise StOr som en demokratisk 
organisasjon, ved Studentvalget. Arbeidet med dette skal påbegynnes senest i juni, og det skal jobbes 
aktivt med å informere om muligheten for å opprette liste. Listene driver valgkamp på egenhånd. 
 
StOr skal gjennomgå organisasjonen med en større revidering av alle styringsdokumentene. 
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3.2 Programutvalg 
 

Studentstyret skal som hovedprioritet videreutvikle programutvalg og formalisere dette inn i 
institusjonsstrukturen. Dette arbeidet skal tillitsvalgtsansvarlig lede, og i første omgang opprette 
programutvalg på bachelorstudiene.  
 
StOr skal arbeide for at de tillitsvalgte i programutvalg får innsyn i tidligere evalueringer av sitt studium 
gjennom jevn kommunikasjon med kvalitetskoordinator på de enkelte fakultetene. 
 
 
3.3 Profilering og kursing 
 
StOr skal aktivt profilere organisasjonen gjennom ulike faglige og sosiale arrangementer. Dette bør 
skje minimum tre ganger i semesteret. Et av disse skal være et faglig og politisk kurs for de 
studentene som er tillitsvalgte i UiS systemet på fakultetsnivå, med mål og erfaringsutveksling og 
opplæring.  
 
Hjemmesiden til StOr skal videreutvikles og skal gjenspeile politisk, faglig og sosial aktivitet på og 
utenfor campus. 
 
StOr skal profilere seg under fadderuken. 
 
StOr skal arbeide for kursing av tillitsvalgte i alle ledd i organisasjonen. Det skal blant annet avholdes 
semesterstart kick-off/informasjonsmøte om “Hvordan engasjere seg på UiS” i høstsemesteret og 
organisasjonskurs ved oppstart vårsemesteret. Studentstyret skal også ha en koordinerende rolle, 
ovenfor StOr på fakultetene, i forhold til tillitsvalgtkurs. Det skal videre avholdes kurs, minst to ganger i 
semesteret, for studenter i styrer og utvalg. 
 
 
 
 
4.  Faglig kvalitet i utdanningen 
  
4.1  Faglig kvalitet 
 
Studentstyret, hovedsakelig ved leder og nestleder, skal ha kontinuerlig kommunikasjon med ledelsen 
ved UiS og SiS, og det skal avholdes månedlige møter med disse. 
  
StOr skal aktivt påvirke, gjennom blant annet samtaler med ledelsen og deltakelse i aktuelle styrer og 
utvalg, utviklingen av kvalitet i utdanningene. 
 
Det skal være program- og emneevalueringen i alle studieretninger og disse må følges opp. 
 
StOr skal arbeide for at bachelor- og masteroppgaver skal være mest mulig valgfrie. 
 
StOr skal kontinuerlig jobbe for at studenter blir delaktige i forskningen på universitetet. Gjennom 
studentaktiv forskning får studenter betydningsfull læring og arbeid med sitt fag i praksis 
 
StOr skal aktivt påvirke i de fora som er aktuelle for at UiS videreutvikler sin profil, hvor dypere 
kompetanse går foran bredde på universitetet. 
 
Rettighetsansvarlig skal gjennomgå lokale og nasjonale forskrifter for å sikre studentenes rettigheter 
og plikter. Rettighetsansvarlig skal også videreutvikle et system for arkivering av klagesaker.   
 
 
4.2 Læringsutbytte og eksamen 
 
StOr skal arbeide for videre implementering digitale læringsformer. StOr skal også arbeide for 
fleksibilitet i hvert emne når det gjelder vurderings- og eksamensform. Det skal arbeides for at det er 
relevans i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene. 
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StOr skal jobbe for flere muligheter for valgemner på tvers av institutt og fakulteter.  
 
StOr skal jobbe for at studenter og ansatte får en bedre forståelse av emne- og programbeskrivelse 
som juridisk bindene avtale for begge parter. 
 
StOr skal påse at pensumlister skal være klare til 01.juni, slik forskriften presiserer. Pensumlistene 
skal legges ut på nettsiden til de aktuelle programområdene før 15.juni. Det skal også legges press på 
at endelige eksamensdatoer skal være fastsatt før semesterstart, og at UiS ikke fraviker disse. 
 
StOr skal arbeide for at internasjonale studenter får pensumlitteraturen på engelsk. 
 
Studentstyret skal jobbe for at UiS åpner flere rom som kan brukes til lesing og relevant arbeid, 
spesielt under eksamensperioden 
 
StOr skal arbeide for at UiS holder en god kontakt med næringslivet, og at fagporteføljen er 
samfunnsnyttig. Det skal arbeides for et bedre nettverk for bachelor- og masteroppgaveskriving, på 
vegne av næringslivet.  
 
StOr skal jobbe for at UiS skal satse mer på forskningsbiblioteket. Dette fordrer bedre åpningstider og 
et synligere samarbeid mellom biblioteket og de forskjellige instituttene. 
 
StOr skal arbeide for at UiS er lengst fremme i Norge når det gjelder implementeringen av Open 
Access. 
 
StOr skal arbeide for døgnåpne lese- og studiefasiliteter på UiS 
 
5.  Velferd  
  
5.1  De store velferdssakene 
 
StOr skal sammen med velferdstinget kommentere og påvirke samfunnsdebatten rundt studentenes 
store velferdssaker.  
 
StOr skal sammen med velferdstinget bidra i prosessen for å få tildeling av tilskudd til studentboliger til 
studentsamskipnaden i Stavanger.  
 
StOr skal sammen med velferdstinget jobbe for å bedre boligsituasjonen for studenter, både i 
studentboliger og i det private markedet.  
 
StOr skal sammen med velferdstinget fokusere på å utvikle campus som et sentrum for studentene, 
med tanke på servicetilbud, studentboligbygging og velferdstilbud. 
 
 StOr skal sammen med velferdstinget arbeide for effektivitet i kollektivtilbudet. StOr skal arbeide for 
flere busser på de meste benyttede strekningene og for sonefritt studentkort for studenter.  
   
 
5.2  Studentmiljø og fellesskap 
 
Studentstyret skal tett følge opp Fadder og dette samarbeidet skal påbegynnes så tidlig som mulig. 
Fadder skal månedlig rapportere inn til studentstyret og studentparlamentet om fremgangsplan. I 
sommermånedene skal leder, nestleder og fadderleder ha ukentlige møter. 
 
StOr skal aktivt følge opp linjeforeninger og studentorganisasjoner.  
 
Det skal gjennomføres minst tre møter i engasjertforum per semester. 
 
StOr skal følge opp de styrer vi blir forespurt å delta i og prioritere. 
  
StOr skal dette året jobbe for å realisere Studentparken.  
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StOr skal gå i dialog med UiS og Stavanger kommune om utviklingen av studenttilbud på campus. 
 
StOr skal sammen med studentpresten jobbe videre for en utvidelse av studentenes hus. 
 
StOr skal jobbe for at UiS har fokus på å tydeliggjøre alle deler av institusjonen.  
  
Studentstyret skal følge opp SiS-styret for å sikre gjennomslag for StOr sine prioriteringer.  
 
StOr skal arbeide for at studenter som blir syke, må kunne ta sykemelding eller deltidssykemelding 
uten å miste rettigheter som student. 
 
StOr skal sammen med Studentpresten, UiS og SiS stå ansvarlig for Begeistringsprisen, og fortsette å 
bygge kjennskap til denne prisen på UiS og i samfunnet rundt. 
 
StOr skal være en pådriver, sammen med andre, for å legge til rette for at studenter med barn lettere 
kan delta i studentmiljøet.  
 
StOr skal sammen med studentpresten gjennomføre ”lys i mørke” ifm eksamen i høstsemesteret. 
 
 

6.  Internasjonalt 
  
6.1 Samarbeid 
  
Internasjonalt ansvarlig skal ha et tett samarbeid med internasjonale studenter og ha jevnlige møter 
med tilknyttede studentorganisasjoner. 
  
Internasjonalt ansvarlig skal arbeide opp mot utdanningsavdelingen ved UiS for å bedre 
studenthverdagen til internasjonale studenter. 
 
StOr skal legge et klart press på at UiS øker antall utvekslingsavtaler. 
 
 
6.2  Integrering og internasjonalisering 
 
Internasjonalt ansvarlig skal lede prosessen rundt revidering av Strategy for International Affairs. 
  
StOr skal arbeide for at all informasjon om StOr blir gitt ut på engelsk. 
 
StOr skal følge opp kvalitetsarbeidet ved NOMSA programmet og se på muligheten for et 
videregående kurs for NOMSA-studentene. 
  
StOr skal være aktive under Orientation Week i både august og januar.  
  
StOr skal arbeide for enklere tilrettelegging og informasjon for studenter som ønsker å søke på 
utveksling.  
 
StOr skal arbeide inn mot UIS når det gjelder innføring av Toefl og IELTS testene på UiS.  
 
StOr skal bistå Studentpresten med gjennomføringen av ”Christmas Family Visit” og ”Christmas 
Lunch”. 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Alt i arbeidsprogrammet bør settes opp som mål, og på møtene i Studentparlamentet rapportere 
status i arbeidsprogrammet og hvilke saker det er fremdrift i. 


