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Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i 
perioden 2014- 2015.  
 
 
• Utdanningskvalitet og læringsmiljø 

Stor skal jobbe for å: 
• Bedre utdanningskvaliteten. Nøkkelprosjekter som skal følges opp er blant 

annet: 
o Uniped 
o Samrådsgruppa for lærings- og undervisningsstøtte 
o Arbeidsgruppen for studentaktiv læring og moderne 

undervisningsformer 
o Utdanningsutvalget  

• Arrangere samarbeidsmøter mellom AU, instituttmedlemmene, fakultet 
styremedlemmene og UiS styremedlemmene.  

• Styrke IKT-infrastrukturen ved Universitet i Stavanger(UiS) gjennom; 
 Digital eksamen 
 Alle forelesere skal streame forelesningene sine såfremt forholdene 

tillater det. 
 Digitalt rombookingssystem for studenter 
 Elektroniske informasjonstavler på alle bygg 
 Jobbe for mer publisering gjennom Open Access tidsskrifter  
 Bedre strukturen av timeplanene 

• Forbedre laboratoriene ved UiS 
• Forbedre fagutvikling ved å: 

 Standardisere like fag 
 Øke antall valgfag; både nye og på tvers av fakultetene  

• Gi studenter mulighet til å benytte seg av døgnåpne lesesaler og grupperom 
• Følge opp de store nasjonale prosjektene det neste året 

o Finansieringsutvalget 
o Stortingsmelding om Struktur, fokus rundt: 

 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon,  
 Studieporteføljen til UiS – Hva skal vi gjøre og ikke?  
 Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning 

• Jobbe for at Studentombud blir ansatt i 100 % stilling 
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•  Studentvelferd   

• Samarbeide med velferdstinget i Stavanger om velferdssaker 

 
 
• Studentmiljø 

Stor skal jobbe for å: 
• Sørge for at studentene får relevant og nødvendig informasjon før sin ankomst til UiS 
• Bedre informasjon om det engasjerte studentmiljøet ved UiS  
• Bedre betingelsene for linjeforeninger, organisatorisk støtte og flere kontorlokaler 

o Kjempe for at studentene blir prioritert ved omfordeling av plass som følge av 
nytt Samfunnsvitenskapelig bygg  

• Planlegge og gjennomføring 20 årsmarkering  
• Øke antall deltakere på engasjertmøtene 
• Bruke elektroniske informasjonstavler for å markedsføre og kommunisere det 

engasjerte miljøet på UiS 
• Gå i dialog om den nye idrettshallen, skaffe til rette mer tid til studentene på kvelden. 

 
 
• Internasjonalisering  

Stor skal jobbe for å: 
• Jobbe for en enklere utvekslingsprosess 

o Jobbe aktivt mot ledelsen for å forbedre førstelinjetjenesten 
o Få til et godt samarbeid med Internasjonalt kontor (IKUIS) 

• Vise UiS at flere utvekslingsmuligheter og enklere prosesser er viktig for 
studentene 

• Universitetet skal jobbe mot å bli ledende innenfor internasjonalisering i Norge 
• Oversette dokumenter og nettside til engelsk 

 
• Eksternt 

 
• Jobbe for at det er synlig StOr-politikk inn i partiprogrammene til lokalvalget 
• Jevnlig kontakt med Ledelsen på UiS, kommune, departement og politisk 

ledelse 
• Jobbe tett med Velferdstinget for å fordele oppgaver under studentvelferd 
• Jevnlig kontakt med NSO og Studentdemokratiene 
• Følge opp reguleringsplanen for Universitetsområdet og sentrumsplanen 
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