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Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2016 



Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i 
perioden sommeren 2016 til sommeren 2017. Arbeidsprogrammet er et supplement til 
eksisterende stillingsbeskrivelser og styringsdokumenter.  

 

Utdanningskvalitet 
StOr skal jobbe for å: 

Bedre- og sikre utdanningskvaliteten på alle studieprogram på UiS. AU skal aktivt ta i 
bruk:  

• Læringsmiljøutvalget (LU) 
• Utdanningsutvalget (UU) 
• Følge opp Uniped 
• Det skal arrangeres jevnlige samarbeidsmøter mellom  

o AU og UiS-ledelsen 
o AU og student styrerepresentantene, fakultetsstyrerepresentanter 

og instituttstyrerepresentanter.  

AU skal jobbe med å videreutvikle Tillitsvalgtforum hvor aktuelle saker skal tas opp.  

Jobbe for å få på plass en meritteringsordning for undervisning for vitenskapelig 
ansatte. 

StOr skal jobbe for å styrke IKT-infrastrukturen ved UiS gjennom; 

• Digital eksamen 
• Streaming av forelesninger. 
• Muliggjøre for bruken av digitale verktøy i forelesningssaler, lesesaler og 

fellesområder (strømuttak, nettkapasitet, etc)  
• Bedre informasjon gjennom de nye UiS-nettsidene, elektroniske 

informasjonstavler og andre digitale plattformer.  
• Jobbe for mest publisering gjennom Open Access tidsskrifter  
• Laboratorier ved UiS skal oppgraderes ytterliggere og StOr skal jobbe aktivt 

for å få på plass et nytt teknologisenter med simuleringsmuligheter for 
teknologifag.  

Jobbe politisk- og mot institusjonen for å sikre bedre idrettsfasiliteter og sikre at 
studenter får tilgang til disse.  

Jobbe for at det blir et krav at alle utdanninger som ikke har det fra før skal legge til 
rette for å velge praksis gjennom frie studiepoeng.   

o Studentaktiv forskning, også rettet mot næringsliv og arbeidsmarked 
 

Jobbe for at den pedagogiske grunnopplæringen til nye ansatte skal bli 200 timer 
med krav om oppfriskningskurs hvert 10 år.  

 



Forbedre studiekvaliteten ved å: 

• Jobbe for å gi studentene flere valgmuligheter av emner på tvers av 
studieprogram, institutt- og fakultet. Dette inkluderer kurs og tilrettelegging 
som inkluderer å kunne ta eksamen. 

• Jobbe for at det skal bli godkjent gyldig fravær dersom man har to eksamener 
som faller på samme dag, og må velge bort en. 

• Jobbe for å gi studentene bedre muligheter for utveksling i på tvers av 
institusjonene i Norge 

• Utvide og videreutvikle ordningen med studentassistenter og jobbe med å få 
på plass faglige mentorer 

• Benytte forum som UH-nett vest og ECIU som rekruteringsarena for 
forelesere- og gjesteforelesere.   

• Gi studenter mulighet til å benytte seg av døgnåpne grupperom 
• Jobbe for ha en større grad av varierte undervisnings- og evalueringsformer 

ved UiS. 
• Jobbe for å få på plass incentivordninger for å ta i bruk innovative 

undervisningsformer 
• Følge opp nasjonale prosjekter det neste året 
• Følge arbeidet med kvalitetsmeldingen tett og sørge for god oppfølgning på 

UiS 
• Studieporteføljen til UiS – Hva skal vi gjøre og ikke?  
• Rullere studentstrategien 2025 
• Samarbeide med- og følge opp felles prosjekter med 

o Studentombudet 
o Studentpresten 
o SiS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Læringsmiljø 
StOr skal jobbe for å: 

• Sette fokus på studentvelferdspolitiske saker  
• Studentboliger på campus 
• Fysiske og psykisk helse  
• Helsesenter på campus Ullandhaug, jobbe med å få på plass utvidet 

fastlegeordning for studenter 
• Samarbeide i aktuelle saker med UiS sine studentrepresentanter i 

Velferdstinget og SiS styret.  
• Følge opp forumet «Engasjert»  
• Utvide studentenes hus, slik at det får kapasitet til fremtidens Engasjertmiljø 
• Forbedret kildesortering 
• Realisere studentparken 
• Et mer bærekraftig campusområde, flere tilbud og tilbydere 
• Implementere el-bysykkelordningen til UiS 
• At studentene får relevant og nødvendig informasjon før sin ankomst til UiS, 

spesielt helseinformasjon/medisinsk informasjon for de internasjonale  
• Forbedre bevisstgjøring og informasjon om det engasjerte studentmiljøet, 

skape gode felles arenaer og arrangementer.  
• Bedre betingelsene for linjeforeninger og studentorganisasjoner, 

organisatorisk støtte og flere kontorlokaler og lagringsplass.  
• StOr skal jobbe for å bli synlig blant studenter, ansatte og ellers i regionen. 

 

Internasjonalisering  
Stor skal jobbe for: 

• Bedre informasjonsflyt og promotering om utveksling. Vise under informasjon 
om studieprogrammer hvilke utvekslingsmuligheter det enkelte studiet har, 
etter modell fra UiA. 

• Bidra til å organisere et seminar for studentdemokratiene tilknyttet ECIU 
• Jobbe for en enklere utvekslingsprosess  
• Jobbe aktivt mot ledelsen for å forbedre førstelinjetjenesten 
• Få til et godt samarbeid med Internasjonalt kontor (IKUIS) 
• Vise UiS at flere utvekslingsmuligheter og enklere prosesser er viktig for 

studentene 
• Jobbe for flere fellesarenaer for integrering mellom de internasjonale 

studentene og norske studentene 
• Jobbe for at det serveres mer internasjonal mat på UiS 
• Universitetet skal jobbe mot å bli ledende innenfor internasjonalisering i Norge 
• Oversette dokumenter og nettside til engelsk 
• Skape miljø som oppmuntrer studenter til å lære norsk, tilegne seg praksis ved 

andre  
• Universiteter og tilrettelegge for gratis norskkurs. 



Eksternt/Politisk 
 

• Påvirke partiene til å løfte god studentpolitikk inn i stortingsprogrammene sine. 
• Kontakt med politikere, lokalt og nasjonalt 

Jobbe for å bedre: 

• Kollektiv med nattavgang fra campus til sentrum, flere avganger i helgene og særlig 
bedre korrespondanse på lørdagsrutene i eksamenstiden. 

• Skinnegående kollektivtransport til Ullandhaug ifm. sykehusutbyggingen  
• Områderegulering 
• Sentrumsplanen 
• Campusplanen  
• Jevnlig kontakt med andre studentdemokratier regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

gjennom ECIU nettverket.  
• Ha tett kontakt med andre aktuelle organisasjoner og interesseorganisasjoner 
• Ha tett kontakt politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. 
• Jobbe tett opp mot alle aktuelle forvaltningsorgan i relevante saker. 

 


