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1.  Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk  
Universitetet i Bergen (UiB) er en av de fremste utdannings- og 
forskningsinstitusjonene i Norden. Derfor er det viktig at kompetansen som 
ligger i fagfeltene ved universitetet videreføres og kommuniseres til studentene. 

 
UiB er også en av Norges eneste dannelsesinstitusjoner. Denne betegnelsen 
kommer med et særegent samfunnsansvar som er unikt i Universitets- og 
høgskolesektoren. Universitetet skal ikke bare være et opplæringssenter for 
fremtidige arbeidstakere, men også produsere allsidige mennesker som er godt 
forberedt på fremtiden. Dette innebærer å utvikle studentens evne til å se de 
individuelle fagfeltene i perspektiv, til kritisk tenkning og deres forståelse av den 
vitenskapelige metoden.  

 
 

Arbeidsutvalget skal… 
 

a) Arbeide for at UiB på et tidlig nivå implementerer relevant forskning i 
undervisningen, slik at studentene blir mer involvert i forskningen på sitt fagfelt. 

b) Arbeide for at UiB viderefører tilbudet med student-undervisere, samt tilby disse 
bedre opplæring i pedagogikk og studentaktive læringsformer. 

c) Arbeide for at UiB skal filme fysiske forelesninger og gjøre disse tilgjengelig for 
studentene gjennom hele semesteret. 

d) Arbeide for flere tverrfaglige emner og studier for studentene ved universitetet, 
samt at det skal bli lettere å samarbeide på tvers av fakultetene om disse. 

e) Være med i arbeidet for implementering av «Plan S» i forskningen. 
f) Videreføre arbeidet med en sentral praksiskoordinator. 
g) Arbeide for at studenter og arbeidsliv skal få en økt forståelse av de 

ferdighetene som en student sitter igjen med etter endt grad. 
h) Arbeide for flere rene undervisningsstillinger. 
i) Arbeide for en høyere grad av kvalitetssikring av undervisningen ved 

universitetet. 
j) Hindre universitetet i å innføre et honorsprogram. 
k) Aktivt kjempe for universitetets samfunnsoppdrag som dannelsesinstitusjon, 

for eksempel i møte med krav om arbeidslivsrelevans. 
l) Arbeide for at bachelorprogrammene ved UiB skal kunne kvalifisere til en større 

bredde av masterprogrammer. 
m) Arbeide for at forsking ved UiB skal etterstrebe å være bærekraftig, der det er 

hensiktsmessig.  

https://www.uib.no/
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2. Læringsmiljø-, velferds- og kulturpolitikk 
Målet med Studentparlamentets læringsmiljø-, velferds- og kulturpolitikk er å 
bedre studentens studiehverdag og velferd. UiB skal være en inkluderende 
institusjon som bidrar til mangfoldig kulturtilbud, universell utforming og 
muligheter for alle studenter. 

 
Møtet med studielivet skal være enkelt og inkluderende ved UiB. 
Studentparlamentet skal være forkjemperne for god digital kompetanse, enkel 
flyt av informasjon, og tilrettelegging for hver students arbeidsmetoder. Med 
dette menes tilgjengelige ressurser, lesesaler og hjelp uansett når det måtte 
trenges. Studentparlamentet skal også involveres i alle utvalg og 
styringsgrupper som utvikler tilbud for studentene, som for eksempel 
mentorordningen, for å sikre at studentenes perspektiv blir hørt. 

 
 

Arbeidsutvalget skal… 
 

a) Arbeide for en evaluering av de digitale løsningene som har blitt brukt under 
korona-pandemien og videreføre de som har fungert. 

b) Være en aktiv stemme i forbedringen og videreutviklingen av mentorordningen. 
c) Arbeide for døgnåpne lesesaler og lengre åpningstider på universitetets 

biblioteker. 
d) Arbeide for en anonym underveisevaluering i alle emner. 
e) Arbeide for en sanntidsoversikt over leseplasser som skal integreres i 

universitetets nye student Dashboard. 
f) Arbeide for at pensumlitteratur også skal tilbys digitalt. 
g) Arbeide for at UiB skal bidra med lokaler for psykisk helsetilbud på 

universitetets arealer. 
h) Arbeide for flere lavterskeltiltak fra Universitetet i Bergen for psykososial helse, 

og arbeide for at innvirkning på studentenes psykososiale helse blir vurdert i 
beslutninger ved Universitetet i Bergen som berører studenter. 

i) Arbeide for at UiB skal ta over terapihund ordningen. 
j) Arbeide for at vedtak om gratis sanitetsprodukter på campus blir fulgt opp og 

gjennomført. 
k) Arbeide for økt studiestøtte. 
l) Kartlegge muligheten for å ha et tilbud om halvt års-utleie av pensumbøker. 
m) Arbeide for å forenkle språket på UiBs nettsider. 
n) Være aktiv i utformingen av studentdashbordet, og arbeide for at det blir 

tilgjengelig som app. 
o) Arbeide for flere arbeidsplasser for studenter, særskilt der de er under vesentlig 

press i dag. 
p) Arbeide for at UiB ansetter flere studenter ved IT-avdelingen. 
q) Tydeliggjøre rollene til ansatte ved UiB, og gjøre det enklere for studenter å vite 

hvem de skal gå til. 
r) Arbeide for bedre samarbeid mellom universitetet og studentorganisasjoner, og 

at UiB har tilgjengelige og egnede lokaler for aktivitet knyttet til 
studentorganisasjonene. 
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3. Inkludering, organisasjon og mediepolitikk 
Studentparlamentet er, og skal være, en synlig og åpen organisasjon med et 
fokus på innspill fra alle studenter ved UiB. For å jobbe for en bedre 
studenthverdag skal Studentparlamentet være synlige i media og aktive i sin 
organisering for å få gjennomslag for god studentpolitikk. UiB skal honorere 
studentrepresentanter som sitter i råd, styrer og utvalg på lik linje med ansatte 
for å kompensere for tapt studietid. For å sikre mangfold i studentmassen og 
innspillene til studentdemokratiet, vil Studentparlamentet jobbe for en trygg og 
åpen campus, med rom for alle, uavhengig av deres bakgrunn og tilhørighet. 

 
 

Arbeidsutvalget skal… 
 

a) Arbeide for en nasjonal undersøkelse blant studenter om mobbing og 
trakassering i Universitets- og høgskolesektoren. 

b) Være en synlig stemme i kampen mot diskriminering og rasisme. 
c) Arbeide for kjønnskvotering på studier der kjønnsbalansen er kritisk for 

profesjonens formål eller er lovpålagt. 
d) Arbeide for at alle nye bygg ved UiB skal ha universell utforming. 
e) Arbeide for å fremme fokus på mangfold i akademia. 
f) Arbeide for at Studentparlamentet øker bruken av nynorsk i sine mediekanaler. 
g) Fortsette arbeidet med å danne retningslinjer for håndtering av konflikter og av 

sensitiv informasjon. 
h) Samarbeide med UiB og Sammen for å synliggjøre deres tjenester til 

studentene. 
i) Synliggjøre sitt daglige virke og gjennomslag med sikte på å fremme 

engasjement og initiativ blant studentene på UiB. 
j) Etterstrebe synlighet gjennom medieutspill på vegne av studentene. 
k) Arbeide for at Studentparlamentet er en synlig aktør i universitetets daglige 

drift. 
l) Utarbeide mediestrategi og langsiktige studentpolitiske strategier med andre 

relevante aktører i studentlivet. 
m) Opprette en podcast med formål å nå ut til flere studenter for å synliggjøre 

Studentparlamentet. 
n) Arbeide for at Studentparlamentet skal være et synlig medlemslag i alle 

organisasjonene vi er medlem av. 
o) Samarbeide med UiB og andre studentorganisasjoner på Vestlandet for å 

fremme Studentparlamentet og studentdemokrati. 
p) Samarbeide med andre studentdemokratiske organisasjoner for å fremme 

Studentparlamentet. 
q) Arbeide for honorar for studentrepresentanter i ulike styrer, verv og utvalg.  
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4. Klima, miljø og bærekraft 
Klimakrisen er en av de største utfordringene samfunnet står overfor, og UiB - 
lik andre samfunnsinstitusjoner - har et viktig ansvar for å sikre at det grønne 
skiftet gjennomføres og at bærekraft settes på dagsordenen. Derfor trenger vi 
en grønn politikk som sikrer et lavere klimaavtrykk, og som tilrettelegger for at 
studenter og organisasjoner kan ta grønnere valg. I neste periode skal 
arbeidsutvalget sette dette høyt på dagsordenen. 

 
 
 Arbeidsutvalget skal… 
 

a) Følge opp realiseringen av klimastipend-ordningen. 
b) Arbeide for at UiB tilrettelegger for redusert reisevirksomhet samt 

reisealternativer med lavere utslipp. 
c) Arbeide for at UiB øker bruken av fossilfrie kjøretøy i alle sammenhenger, med 

et langsiktig mål om en fossilfri bilflåte. 
d) Arbeide for redusert biltrafikk på universitetets områder, med et langsiktig mål 

om bilfri campus. 
e) Arbeide for flere sikre sykkelparkeringer med låsemuligheter og tak, samt 

sykkelpumper med trykkluft, på UiB sine arealer.   
f) Engasjere seg aktivt i klima- og miljøsaker, og søke økt representasjon i aktuelle 

organer og arenaer innen området.  
g) I samarbeid med bærekraftskomiteen, utarbeide en bærekraftsplattform for 

Studentparlamentet som skal ha en lengre tidshorisont enn prinsipp- og 
arbeidsprogram.  

h) Arbeide for å inkludere og fremme studentorganisasjoner som arbeider med 
temaer knyttet til bærekraftig forbruk og klima- og miljøpolitikk, og engasjere 
seg i deres arbeid.  

i) Delta aktivt i Bærekraftskonferansen, Day Zero, Rosendalsveko og andre klima-
, miljø- og bærekraftskonferanser som er relevant for Studentparlamentets 
arbeid. 

j) Arbeide tett opp mot eiendomsavdelingen for å sikre at bygging og oppussing 
skjer innenfor bærekraftige rammer.  

k) Arbeide for fullstendig innsyn i klimaregnskapene til alle nye byggeprosjekter.  
l) Arbeide for at flere forskningsmidler utlyses innenfor bærekraft. 
m) Arbeide videre for en “opt-out”-løsning for vegetarmat på alle arrangementer i 

regi av UiB, slik at vegetarmat er standard dersom annet ikke blir forespurt.  
n) Legge til rette for et bedre vegetartilbud på alle arrangementer i regi av 

Studentparlamentet.  

https://www.uib.no/sdgkonferansen
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5. Internasjonalisering 
UiB i verden - verden i UiB. Vi har en betydelig rolle som et globalt universitet, 
som deltar i internasjonale nettverk, og gjennom dette kan vi sikre internasjonal 
forskning og utdanning som ikke bare holder høy kvalitet, men som er åpen og 
tilgjengelig for studenter og akademikere flest. UiB skal derfor sette 
internasjonalisering høyt på dagsordenen, og være et inkluderende universitet 
på den globale arenaen. Internasjonalisering handler også om å fremme 
internasjonal solidaritet, og være en tydelig stemme for demokrati og 
menneskerettigheter.  

 
 

Arbeidsutvalget skal… 
 

a) Følge opp arbeidet i ARQUS-nettverket og ARQUS Student Council, og arbeide 
for innflytelse i ARQUS sine styrende organer.  

b) Bevisstgjøre UiB-studentene på hva ARQUS jobber med, og arbeide for å gjøre 
ARQUS-samarbeidet mer relevant. 

c) Promotere ARQUS-samarbeidet gjennom et årlig sosialt arrangement, i 
samarbeid med UiB og ARQUS Student Council.  

d) Arbeide for bedre og mer helhetlig rådgivning og veiledning i forbindelse med 
utveksling. 

e) Arbeide for at alle innvekslingsstudenter har krav på relevante fag på engelsk, 
når de kommer til UiB. 

f) Samle tilbakemeldinger fra studenter som har dratt på utveksling, og med 
grunnlag i dette jobbe videre med å gjøre utvekslingsprosessen enklere.  

g) Oversette flere dokumenter til engelsk der det er hensiktsmessig, og inkludere 
mer informasjon på engelsk i parlamentets offentlige kanaler.  

h) Arbeide aktivt for at gratisprinsippet for internasjonale studenter skal 
opprettholdes, verne og bedre om internasjonale studenters rettigheter.  

i) Fortsette å fremme arbeidet med Scholars at Risk og Students at Risk. 
j) Arbeide for at UiB aktivt inkluderer og validerer flyktningers akademiske grad 

eller studieløp, der det er hensiktsmessig.   
k) Fortsette samarbeidet med Studentenes og Akademikernes Internasjonale 

Hjelpefond (SAIH).  
l) Uttale seg tydelig i media for internasjonal solidaritet i akademia, og for å sette 

lys på situasjonen til studenter og akademikere under press verden over.  
m) Arbeide for at menneskerettigheter og demokrati i andre land skal være 

avgjørende for inngåelse av samarbeidsavtaler, og at UiB ikke samarbeider med 
stater som begår svært grove krigsforbrytelser og folkerettsbrudd.  

https://www.arqus-alliance.eu/
https://www.arqus-alliance.eu/about/organizational-structure/student-council
https://www.scholarsatrisk.org/sections/sar-norway/
https://www.studentsatrisk.no/
https://www.saih.no/
https://www.saih.no/
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6. Studentdemokrati 
Studentparlamentet vil jobbe for et aktivt studentdemokrati i alle relevante ledd 
av UiBs organisering. Studentene på UiB skal og vil være med å utvikle 
universitetet. Den utviklingen skal Studentparlamentet være en aktiv stemme 
for. God politikk er avhengig av mange innspill, og derfor vil 
studentrepresentasjon være viktig etter et år fullt av nedturer grunnet 
pandemien. For å få universitetet tilbake på beina igjen må alle 
studentdemokrati ved UiB samarbeide og utveksle informasjon, for å bidra til 
mer studentengasjement og en åpen campus. En campus studentene skal ta 
tilbake. 
 
 
Arbeidsutvalget skal… 
 

a) Styrke kompetansen til studenttillitsvalgte, ved å produsere nyttig materiale og 
invitere til kurs og workshops jevnt gjennom året. 

b) Sikre at studentstemmen er representert i alle relevante styrer, råd og utvalg ved 
UiB, inkludert rektors ledergruppe. 

c) Arrangere studentutvalgsforum jevnlig. 
d) Gi god oppfølging til listelederne og fakultetsrepresentantene gjennom hele 

året. 
e) Sikre et godt samarbeid mellom kontaktperson i Arbeidsutvalget og deres 

tildelte lister, eller fakultetsrepresentant. 
f) Utarbeide planer som sosiale møter og lignende, som skal bedre samholdet i 

Studentparlamentet. 
g) Arbeide for at Studentparlamentet skal være en synlig aktør internt og eksternt 

overfor kommune og departement. 
h) Arbeide for å fremme fokus på mangfold i studentdemokratiet.  
i) Arbeide for samarbeid mellom studentdemokratiene ved UiB. 
j) Arbeide for et økt samarbeid med studentdemokrati i våre nettverk, samt i 

Norsk Studentorganisasjon (NSO). 
k) Arbeide for at det ansettes organisasjonssekretærer på fakultetene, som 

ressurser for studentutvalgene og fagutvalgene der. 
l) Arbeide for at alle studentutvalgene er representert ved Studentparlamentet. 
m) Arbeide for en økt oppslutning ved studentvalget. 
n) Bistå studentutvalgene for å oppnå høyere deltakelse på deres allmøter. 
o) Synliggjøre studentrepresentasjon blant studentene ved UiB. 
p) Bistå lister med rekruttering. 
q) Arbeide for at attester for fagutvalgsledere blir standardisert. 

https://www.student.no/

