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ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 
 

Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.  

 

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, SFS 

(StOrs fakultetstyrer), StOrs instituttstyrer, eventuelle grupper og initiativ, alene eller i samråd.  

 
 
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 Studentorganisasjon 

(NSO) – 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 kontakt med studentdemokratiene ved utdanningsinstitusjonene UiS 

har strategisk samarbeid med. Studentstyret skal ha samarbeid med de 

studentdemokratiene der det er hensiktsmessig. 

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

Folken 

 Studentstyret, ved velferdsansvarlig, skal ha et tett samarbeid med Velferdstinget 

 

 
1. Organisasjon profilering og samarbeid 

1.1. Oppgaver 

 StOr skal se på sin interne organisering, med tanke på å optimalisere denne.  

 StOr skal innlede et studentpolitisk samarbeid med andre studentorganisasjoner.   

 StOr skal avholde semesterstart kick-off i høstsemesteret, organisasjonskurs ved 
oppstart vårsemesteret og arrangere seminarer gjennom året, med sikte på intern 
kursing og opplæring.  

 StOr skal legge til rette for overlapping mellom fakultetstyrene i desember.  

 StOr skal følge opp studentorganisasjoner og linjeforeningene ved UiS, alene og 
gjennom ”Engasjert”, og legge til rette for et godt samarbeid på tvers av 
organisasjonene.   

 StOr skal ta initiativ til å arrangere én region/nasjonalt møte i NSO.  

 Studentstyret skal utarbeide en informasjonsplan og følge denne gjennom året.  

 SFS skal følge opp valg av og arbeidet til de tillitsvalgte samt å legge til rette for en god 
dialog mellom studentene og de forskjellige fagmiljøene ved fakultetene. 
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 StOrs fakultetsstyrer skal synliggjøre StOr igjennom standvirksomhet på campus minst 3 
ganger i semesteret.” 

 StOr skal arbeide for at det i samarbeid med UiS, SiS, Folken og øvrige 
studentorganisasjoner blir avholdt et infomøte så tidlig som mulig i høstsemesteret om 
”Hvordan engasjere seg på UiS”? 

 StOr skal aktivt følge opp informasjonsstrategien 

 Valgkomiteen har ansvar for å gjennomføre Studentvalget og oppnå høyest mulig 
valgdeltakelse ved Studentvalget 

 StOr skal aktivt bruke tv-skjermene og andre profileringsmetoder for å synliggjøre og 
gjøre studentvalget mer åpnet. Fakultetsstyrene bør ha et felles idemyldringsmøte i 
starten av høstsemesteret slik at dette kan før valget er i gang. 

 

2. Kvalitet i utdanningen 

2.1. Oppgaver. 

 StOr skal jobbe for å få fjernet Kopinor og studeimateriellavgiften bort fra 
semesteravgiften 

 StOr skal jobbe for at alternative og nye læringsformer tas i bruk ved UiS. 

 StOr skal følge opp og orientere seg om universitetets arbeid med digitale læremidler og 
undervisningsformer.  

 StOr skal arbeide for at de tillitsvalgte får innsyn i tidligere evalueringer av sitt studie.  

 StOr skal være pådriver for å få i gang et prøveprosjekt om digitalisering av 
undervisning. 

 StOr skal arbeide for en god dialog mellom studentene og de faglige miljøene særlig 
med tanke implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket.  

 StOr skal jobbe for at alternative eksamen og vurderingsformer vurderes og brukes.  

 StOr skal jobbe for at studentassistenter blir en del av rammen rundt 
studieprogrammene ved UiS.  

 StOr skal jobbe for at studenter selv skal få bygge sine egne grader, og at UiS skal 
legge til rette for en større valgfrihet av emner på tvers av institutter og fakulteter. 

 StOr skal arbeide med og aktivt bedre læringsmiljøet ved UiS. 

 StOr skal jobbe for at UiS legger særlig til rette for studenters arbeid under 
eksamensperioden.  

 StOr skal følge opp og være bevisst på UiS sine strategier og mål. 

 Studentstyret og StOrs fakultetsstyrer skal under eksamensperiodene oppfordre UiS til å 
åpne klasserom og andre rom, som kan brukes til eksamenslesing, og i samarbeid med 
UiS informere studentene om dette  

 StOr skal være pådriver for at UiS innfører konteeksamen i begynnelsen av semesteret, 
også for dem som vil forbedre resultatet. 
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3. Velferd og studentmiljøet  

3.1. Oppgaver 

 StOr skal ha et nært samarbeid med ”Ugå” og bistå med gjennomføringen av 
arrangementer på campus og bidra til god informasjonsflyt til alle studenter ved UiS. 

 StOr skal samarbeide med Folken for å bygge en felles identitet og kultur rundt 
Studentersamfunnet. 

 StOr skal arbeide for en bedring av kollektivtilbudet med studentrabatter uavhengig av 
alder. 

 StOr skal jobbe for opprettelse av ”Sosiale møteplasser” og etablering av 
”Studentparken” på Campus.  

 StOr skal være en regional pådriver ovenfor Velferdstinget og ovenfor de andre 
studentorganisasjonene.  

 StOr skal følge opp handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse og sørge for 
at UiS følger opp denne. 

 StOr skal etablere en ”Trivselskomisjon” ved UiS for å bedre det sosiale miljøet for 
studenter og ansatte i felleskap.  

 StOr skal arbeide for å etablere ”Kunnskapsbanken” som et tilbud for studenter i 
sentrum. 

 StOr skal i tilegg til å arbeide med ”Kunnskapsbanken” i sentrum, jobbe med å 
bevisstgjøre Studentene på at vi allerede har avdelinger i sentrum, ved Bjergsted og 
Arkeologisk museum. 

 StOr skal følge opp Samskipnadens satsning på bygging av studentboliger.  

 StOr skal jobbe rett opp mot alle SiS sine avdelinger for å sikre at studentenes 
interesser blir ivaretatt. 

 StOr skal jobbe for å ta aktiv del i innhold og konsept i Studentenes hus.  

 ”StOr skal følge opp arbeidet med innføringen av ”varslingssystemet for studenter ved 
UiS” 

 StOr skal sammen med Studentpresten, UiS og SiS stå ansvarlig for Begeistringsprisen. 

 Studentstyret skal sammen med StOr sine Fakultetstyrer og Studentparlamentet 
profilere StOr i fadderperioden. Dette skal bla skje gjennom aktiv deltakelse på de ulike 
arrangementene og ved stand i fadderlandsbyen. 

 StOr skal arbeide opp mot UiS for å kunne få en til en vitnemålseremoni /avslutning. 

 StOr skal tilrettelegge for ”Studentmesterskap i stand up” i samarbeid med NSO i løpet 
av høstsemesteret 

 

4. Miljø 

4.1. Oppgaver 

 StOr skal arbeide for bedre kildesortering på campus 
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 StOr skal arbeide for å redusere mengden av papirmatriel produsert i 
undervisningssammenheng. 

 StOr skal være en pådriver for økt digitalisering av undervisningsmateriell særlig med 
tanke på kompendier. StOr skal jobbe for at utskrifter skal betales av den enkelte 
student, fremfor som kollegium, som et ledd i å redusere det høye papirforbruket ved 
UiS. 

 StOr skal for økt fokus på energiøkonomiseringstiltak (ENØK). 

  

5. Internasjonalt 

5.1. Oppgaver. 

 StOr skal jobbe for at all informasjon om StOr blir gitt ut på engelsk. 

 StOr skal arbeide aktivt for å bedre integreringen av de norske og internasjonale 
studentene i samarbeid med ISU. 

 StOr skal bistå UiS i planleggingen og gjennomføringen av internasjonal dag. 

 StOr skal videreføre ”Coffee Around The World” som et integreringtiltak. 

 StOr skal støtte opp om ”Christmas Family Visit” og ”Christmas lunch” i samarbeid med 
ISU og Studentpresten.  

 StOr skal arbeide for at internasjonale studenter får tilbud om et informasjonsmøte om 
SiS sine velferdstjenester. 

 StOr skal arbeide for at alle studenter blir forelagt informasjon om hvilke muligheter de 
har for å studere i utlandet.  

 StOr skal arbeide for at det innføres et internasjonalt semester for alle 
studieprogrammene ved UiS.   

 StOr skal følge opp kvalitetsarbeidet ved NOMSA programmet.  

 StOr skal støtte opp om SAIH sine nasjonale kampanjer lokalt. 

 StOr skal vurdere å innføre en tierordning, som et solidaritetsprosjekt. 


