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ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 

 
Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyret på fem medlemmer og en ansatt 
organisasjonskonsulent. 
 
Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller Studentstyret 
og øvrige organer i StOr hvilke oppgaver det er forventet at skal gjennomføres i 
følgende periode. 
 
SAMARBEID 
 

• Studentstyret, hovedsakelig ved leder og nestleder, skal avholde 
månedlige møter med ledelsen ved Universitetet i Stavanger(UiS) og 
Studentsamskipnaden i Stavanger(SiS). 

• Studentstyret skal samarbeide med StOrs fakultetsstyrer og Studentenes 
instituttstyre på Bjergsted. 

• Studentstyret skal ha et nært samarbeid med de ulike studentdemokratiene 
tilknyttet Studentsamskipnaden i Stavanger. 

• Studentstyret, ved nestleder, skal samarbeide med de ulike 
studentorganisasjonene ved Universitetet i Stavanger. 

• Studentstyret, ved leder, skal ha et nært samarbeid med Norsk 
Studentunion (NSU) – AU 

• Studentstyret, ved internasjonalt ansvarlig, skal ha et tett samarbeid med 
International Studentunion Stavanger (ISU). 

• Studentstyret skal ha et godt samarbeid med Stavanger kommune og 
øvrige kommuner i regionen. 

• Studentstyret skal ha konakt med studentdemokratiene ved 
utdanningsinstitusjonene UiS har strategisk samarbeid med. Studentstyet 
skal ha samarbeid med de studentdemokratiene der det er hensiktsmessig. 

• Studentstyret, ved velferdsansvarlig, skal ha et tett samarbeid med 
studentsamfunnet Folken 

• Studentstret, ved velferdsansvarlig, skal ha et tett samarbeid med 
Velferdstinget 

 
 

1 

1. KVALITET I STUDIENE 2 

1.1. OPPGAVER 3 
• Studentstyret skal i samarbeid med UiS arbeide for oppretting av rutiner 4 

som sørger for at StOr får beskjed om nedleggelsestruede studier. 5 
• Studentstyret, i samarbeid med StOrs fakultetsstyrer, skal aktivt påvirke 6 

Universitetet slik at instituttene i større grad investerer i studentassistenter, 7 
særlig må en oppnå studentassistenter til NOMSA- studentene. 8 

• Studentstyret skal arbeide for at UiS utarbeider et praksisreglement. 9 
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• Studentstyret og StOrs fakultetsstyrer skal under eksamensperiodene 10 
oppfordre UiS til å åpne klasserom og andre rom, som kan brukes til 11 
eksamenslesing, og i samarbeid med UiS informere studentene om dette. 12 

• Studentstyret skal i samarbeid med UiS arbeide videre med å gi fast 13 
leseplass til alle masterstudenter, og at fordeling av leseplass foregår på 14 
en rettferdig måte.  15 

• Studentstyret og StOrs fakultetsstyrer skal være oppmerksom i 16 
eksamensperiodene på at alle eksamenslokaler har klokke, og følge opp 17 
dette ved behov. 18 

• Studentstyret og StOrs fakultetsstyrer skal arbeide for lengre åpningstider 19 
på biblioteket. 20 

• Studentstyret skal sammen med StOrs fakultetsstyrer påse at UiS setter 21 
inn de nødvendige tiltak som tar tak i studentene som er i ferd med å 22 
droppe ut av studiene.  23 

• Studentstyret skal i samarbeid med UiS utgreie mulighetene for at 24 
studenter kan bygge sine egne grader. Herunder skal man oppfordre UiS 25 
til å lette samarbeid på tvers av institutter, samt gjøre det lettere for 26 
studentene å ta fag som tilhører andre institutter enn sitt eget. 27 

 28 
 29 
 30 

 31 

1.2. ARBEIDSPRINSIPP 32 
StOr skal: 33 
• arbeide for at UiS følger opp og tar i bruk kvalitetshåndboken. 34 
• arbeide videre med å styrke emneevaluering ved UiS, samt legge press på 35 

UiS slik at disse blir bedre vektlagt 36 
• arbeide for, og påse, at undervisningsopplegg er i tråd med 37 

Kvalitetsreformen. 38 
• jobbe for at UiS overholder sine plikter hva angår sensurfrist. 39 
• arbeide aktivt opp mot UiS for å styrke studentmedvirkning i råd og utvalg. 40 
• aktivt arbeide for at alle emnene som UiS tilbyr har samsvar mellom antall 41 

studiepoeng og arbeidsmengde og pensumstørrelse.  42 
  43 

Studentparlamentet 13.05.09  4 av 9 sider 



 Arbeidsprogram 2009/2010 

2. VELFERD 

2.1. OPPGAVER 
• Studentstyret, i samarbeid med SiS, skal arbeide for at det blir gjennomført 

en helse- og trivselundersøkelse blant studentene i Stavanger. 
• Studentstyret, i samarbeid med studentparlamentet, skal arrangere et 

arrangement per semester for studenter med barn. 
• Studentparlamentet skal arrangere et alkoholfokusfritt arrangement per 

semester. 
• Studentstyret, i samarbeid med StOrs fakultetsstyrer, skal arbeide aktivt for 

at det blir oppdatert skilting på campus, samt utarbeide en oversikt/kart 
som viser vei til alle lesesaler, pc-rom, garderober, bokskap, grupperom og 
studentorganisasjoners kontor. 

• Studentstyret skal videreføre prosessen som er satt i gang med å opprette 
et Velferdsting. Dette må gjøres i samarbeid med studentdemokratiene ved 
de andre tilslutningsskolene til SiS 

 
 

2.2. ARBEIDSPRINSIPP 
StOr skal: 

• følge opp arbeidet om hvordan utvikle Stavanger som studentby. 
• følge opp arbeidet med Studentenes hus. 
• følge opp handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelse. 
• arbeide opp mot UiS for å kunne få en til en vitnemålssermoni/avslutning 
• arbeide for at UiS opprettholder og videreutvikler førstesemesters samhold 

og liknende arrangement som skal skape samhold blant nye studenter. 
Dette bør også innføres på de studer som ikke har det i dag, samt i 
samarbeid med fadder legge til retter for bedre samarbeid i denne 
perioden.  

 

1 
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3. INTERNASJONALT 2 

3.1. OPPGAVER 3 
• Studentstyret, ved internasjonalt ansvarlig, skal sørge for at all informasjon 4 

gitt av StOr blir gitt på engelsk. 5 
• Studentstyret skal bistå internasjonalavdeling ved UiS i planleggingen av 6 

Internasjonal dag. 7 
• Studentstyret skal være representert i planleggingen og gjennomføringen 8 

av Orientation week både i august og januar. 9 
• Studentstyret, ved internasjonalt ansvarlig, skal lede en komité for Coffee 10 

Around the World. Internasjonalt ansvarlig skal ha ansvar for midlene til 11 
prosjektet, samt søke om flere midler. 12 

• Studentstyret, ved internasjonalt ansvarlig, skal ta iniativ til å starte 13 
prosjektet Christmas Family Visit i samarbeid med ISU. 14 

• Studentstyret, ved internasjonalt ansvarlig, skal arbeide aktivt opp mot SiS 15 
slik at det blir arrangert et informasjonsmøte om SiS og SiS helse for 16 
internasjonale studenter. 17 

 18 

3.2. ARBEIDSPRINSIPP 19 
StOr skal: 20 

• arbeide for at UiS, SiS og øvrige studentorganisasjoner gir ut informasjon 21 
på engelsk. 22 

• arbeide for at det i større grad blir gitt bedre informasjon om hvordan 23 
studere i utlandet. 24 

• arbeide for at UiS oppretter en Inclusion Found til å styrke 25 
internasjonalisering og inkludering. 26 

 27 

4. MILJØ 28 
 29 

4.1. OPPGAVER 30 
• Studentstyret, ved velferdsansvarlig, skal i samarbeid med StOrs 31 

fakultetsstyrer, UiS og SiS få til en bedre kildesortering på campus og 32 
Bjergsted, herunder grupperom og lesesaler. 33 

• Studentstyret skal i samarbeid med studentparlamentet arrangere 34 
økologisk lunsj i fadderukene. 35 

• Arrangere miljøuke en gang i året. 36 

4.2. ARBEIDSPRINSIPP 37 
StOr skal: 38 

• arbeide for at UiS får et godt innemiljø. Herunder sikre at det ikke er 39 
allergifremkallende planter, at det er renhold i forhold til standard på 40 
inneklima.com og sikre god ventilasjon og oppvarming etter anbefalinger 41 
fra NAAF. 42 
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5. STRUKTUR 43 

5.1. OPPGAVER 44 
• Studentstyret skal avholde organisasjonskurs for alle nyvalgte i StOr i 45 

begynnelsen av året 2010. 46 
• Studentstyret, i samarbeid med StOrs fakultetsstyrer, skal gå sammen om 47 

å organisere valg av klassetillitsvalgte. 48 
• Studentstyret, ved nestleder og StOrs fakultetsstyrer, skal lage en oversikt 49 

over de klassetillitsvalgte. 50 
• Studentstyret skal arbeide for at alle råd og utvalg på institusjonsnivå blir 51 

fylt opp med studentrepresentanter. 52 
• StOrs fakultetsstyrer skal arbeide for at alle råd og utvalg på fakultet og 53 

instituttnivå blir fylt opp med studentrepresentanter. 54 
• Studentstyret, ved leder, skal avholde månedlige møter med ledelsen i 55 

StOr sine fakultetstyrer. 56 
• Studentstyret skal sørge for at det blir avholde økonomikurs for StOr sine 57 

fakultetsstyrer. 58 
• Studentstyret skal i samarbeid med fakultetstyrene avholde tillitsvalgt kurs 59 

på alle fakultet innen utgangen av oktober. 60 
 61 

 62 

5.2. ARBEIDSPRINSIPP 63 
StOr skal: 64 

• oppfordre til at flest mulig tillitsvalgte reiser på kurs og konferanser på 65 
nasjonalt nivå. 66 

• øke samarbeidet og kommunikasjonen mellom de studenttillitsvalgte, bl.a. 67 
ved å arrangere tillitsvalgtkurs. 68 

• videreutvikle StOr Alumni, og rekruttere tidligere tillitsvalgte til alumnien 69 
• videreutvikle håndboken for tillitsvalgte, og distribuere denne til alle 70 

tillitsvalgte. 71 

72 
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6.  MARKEDSFØRING OG INFORMASJON 73 

6.1. OPPGAVER 74 
• Studentstyret skal sørge for at informasjon om StOr blant faglig og 75 

administrativt ansatte ved UiS styrkes slik at de får økt kunnskap om StOr og 76 
hvordan organisasjonen er oppbygd. Herunder møter for nyansatte og Kick off 77 
ved semesterstart. 78 

• Studentstyret skal sammen med StOr sine fakultetsstyrer og 79 
Studentparlamentet profilere StOr i fadderperioden. Dette skal blant annet skje 80 
gjennom aktiv deltakelse på de ulike arrangementene og ved stand i 81 
fadderlandsbyen. 82 

• StOrs fakultetsstyrer skal synliggjøre StOr igjennom standvirksomhet på 83 
campus minst 3 ganger i semesteret. 84 

• StOr skal arbeide for at det i samarbeid med UiS, SiS, Folken og øvrige 85 
studentorganisasjoner blir avholdt et infomøte i september om ”Hvordan 86 
engasjere seg på UiS”? 87 

• Studentstyret skal utarbeide en informasjonsplan tidlig i sin valgperiode og 88 
følge denne gjennom året. 89 

 90 
 91 

6.2. ARBEIDSPRINSIPP 92 
StOr skal: 93 

• vedlikeholde og aktivt profilere StOrs nettsider. 94 
• aktivt profilere og synliggjøre StOr gjennom utadrettet virksomhet på alle 95 

bygg på campus og på Bjergsted. 96 
• arbeide for at det blir gitt bedre informasjon om hva som skjer på campus 97 

og i studentbyen Stavanger. 98 
• følge opp informasjonsstrategien. 99 

 100 

101 
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7. VALG 102 

7.1. OPPGAVER 103 
• Valgkomiteen har ansvar for å avvikle Studentvalget og oppnå 17 % 104 

valgdeltakelse. 105 
• Valgkomiteen, ved leder for valgkomiteen, skal arbeide for at StOr som 106 

organisasjon samt alle som stiller til studentvalget blir synliggjort i ukene før og 107 
under valget. 108 

• Valgkomiteen skal profilere og tydeliggjøre hvilke verv det er mulig å stille til 109 
minst 1 måned i forkant av studentvalget. 110 

• Valgkomiteen skal i samarbeid med øvrige organer i StOr arrangere Valg kick-111 
off  i forkant av studentvalget. 112 

• Studentstyret skal arbeide for at alle studenter med stemmerett ved UiS skal 113 
bruke stemmeretten sin under Stortingsvalget 2009. Dette skal gjøres 114 
igjennom å: 115 

a. Informere studentene om hvilken politikk de ulike partiene har for 116 
høyere utdanning og studenter. Primært gjennom å støtte NSU sine 117 
informasjonskampanjer. 118 

b. Arbeide for at ungdomspartiene profilerer seg og har stand på campus 119 
før valget. 120 

c. Arrangere debatt i forbindelse med Stortingsvalget 2009. 121 
d. Markedsføre valget via nett. 122 
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