
 

UiB i verden, verden i UiB 
 
Innsatsområde A: UiB i verden: 

Delmål Hovedaktiviteter 

UiB skal øke utvekslingen Det skal bli etablert et opt-out-prøveprosjekt på et fakultet. 
Det er ønskelig at dette skal være på et av språkemnene på 
det humanistiske fakultet.  

Forelesere skal aktivt oppfordre studenter til å dra på 
utveksling. 

Økning av stipendandelen på reisestipendet ved 
utenlandsreise (utveksling), og opt-out utveksling skal bli 
gjeldende NSO-politikk. 

Alle utdanningsløp skal ha minst ett utvekslingsforedrag 
hvert semester, i god tid før fristen for å søke utveksling. 

Arbeidsutvalget skal sende informasjon om frister o.l. i 
forbindelse med utveksling til studentutvalgene, slik at de 
kan informere videre.  



Styrke UiBs forpliktelse til 
FNs bærekraftmål. 
 
 
 
 
 
 
 

FNs bærekraftmål skal implementeres og synliggjøres mer i 
handlingsplaner og strategier for UiB. 
 
 
 
 
 
 

UiB skal være en tydelig 
stemme for 
internasjonalisering og 
solidaritet i akademia. 
 
 
 
 
 
 

Medlemskap i SAIH. Inkludere SAIH i vårt arbeid, og være et 
aktivt medlemslag gjennom tydelig informasjon til SP og 
samarbeide om arrangementer.  

Samarbeide med universitetsledelsen i arbeidet med å 
videreføre og utvide Students at risk (STAR) og Scholars at 
risk (SAR) nasjonalt og på UiB.  

 
 
Innsatsområde B: Verden i UiB 

Delmål Hovedaktiviteter 

UiB skal sørge for at 
internasjonale studenter 
føler seg inkludert i 
studentmiljøet. 
 
 
 
 
 
 

Alle fakulteter skal ha en plan for hvordan de skal øke 
andelen engelskspråklige emner.   

SP-UiB skal i samarbeid med andre aktører skape sosiale og 
faglige møteplasser hvor internasjonalisering og solidaritet 
står i sentrum.  
 

 
 
 



 

Et levende campus 
 

Delmål Hovedaktivitet 

Studentene skal foretrekke å 
ha campus som sin 
arbeidsplass. 
 
 
 

Det skal prioriteres mer penger til oppussing av lesesaler. 
 
 

Alle masterstudenter skal være garantert en egen fast 
leseplass. 
 
 

Alle studenter skal i eksamensperioden har tilgang på 
døgnåpen lesesal.    

Få til en prøveordning på døgnåpen tilgang på ett av 
bibliotekene ved universitetet.  

Studentfrivillighet og 
studentkulturen ved UiB skal 
styrkes.  
 
 
 
 

Få oversikt og opprette kontakt med alle studentfrivillige-, 
kultur-, og idrettsorganisasjoner ved UiB som ikke 
representeres av Velferdstinget ved Kulturstyret. 

Mål om at plantegningene til studentvillaen skal godkjennes 
av kommunen, og at arbeidet med byggingen påbegynnes.  

Det skal tilrettelegges for 
leseplasser utenfor 
lesesalene.  
 
 
 

Godt internett på alle campusområder og nærliggende 
områder som studentene benytter seg av. Herunder blant 
annet Nygårdsparken, Høyden, studentlokaler og campus 
Årstadvollen. 



 

 
 
 

Utdanning som former samfunnet 
 

Delmål Hovedaktivitet 

UiB skal tilby utdanning som 
gjør studentene 
samfunnsrelevante. 
 
 

Alle fakulteter skal ha en konkret plan for hvordan innføring av 
praksisemner, eller emne der praksis er en integrert del, skal 
bli implementert i alle studieprogram. 

Utrede muligheten for opprettelse av et eget mattesenter ved 
UiB (etter modell av akademisk skrivesenter) 
 
 
 
 
 

Det skal utarbeides en konkret plan for hvordan podcast av 
undervisning skal tas i bruk.  
 



Følge opp ledelsens planer for tverrfaglighet og sørge for at 
studentenes interesser blir ivaretatt ved opprettelsen av 
tverrfaglige emner. 

UiB må følge opp 
handlingsplanen for kvalitet 
i høyere utdanning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Følge opp ansvarlige personer innenfor de ulike områdene slik 
at handlingsplanen blir gjennomført innen riktig tidsrom. Vi 
skal sørge for at diffuse områder blir konkretiserte og utføres 
med studentene i fokus.  
 
  

 
 

Et sterkt studentdemokrati 
 

Delmål Hovedaktivitet 

Flere organisasjoner og 
aktører skal involveres i 
Studentparlamentets virke. 
 
 
 

Revidere mandatet til alle SP-UiBs eksisterende komiteer. 

Stifte fag- og forskningskomité. 
 

Styrke samarbeidet med studentutvalgene.  
 
 

Styrke samarbeidet med politisk uavhengige 
studentorganisasjoner ved å få de inn i relevante forum. 
 



UiB studentene sin 
kjennskap til SP-UiBs 
eksistens og virke skal 
styrkes.  

Månedlig stand, og ha stand på hvert fakultet i løpet av året 
for å spre informasjon om Studentparlamentet. 

Arbeidsutvalget skal følge opp listeledere gjennom hele året.   
 

Det skal være god informasjon om hvordan man kontakter 
lister, oppretter egne lister, og stiller til valg ved 
studentparlamentet i forkant av valget. 
 

Det skal være tydelig skilting til Studentparlamentets kontor 
slik at studentene vet hvor de skal henvende seg.  
 

Arbeidsutvalget skal være tilstede og bidra på relevante 
arrangementer. Arbeidsutvalget skal også delta aktivt i 
samfunnsdebatten og sette studentsaker på dagsorden. 
 

Arbeidsutvalget skal legge til rette for valgkomiteens arbeid i 
forbindelse med studentvalget.  
 

Det skal være tilrettelagt for 
studentdemokrati ved alle 
fakulteter. 

Alle studentutvalgene skal få adekvate kontorlokaler, og 
fakultetene skal tilrettelegge for deres drift og eksistens. 
 



 
 
 

Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenttillitsvalgte ved de 
ulike fakultetet mottar samme type honorering for likt type 
arbeid.  
 

Arbeidsutvalget skal bidra til god informasjonsflyt mellom de 
studenttillitsvalgte på UiB, blant annet gjennom å arrangere 
kurs for studenttillitsvalgte. 
 

 
 
 

UiB som ledende samfunnsaktør 
 

Delmål Hovedaktivitet 

UiB skal jobbe for mangfold, 
likestilling, og inkludering, 
for å tilrettelegge for lik rett 
til utdanning ved 
universitetet. 
 

UiB skal sette ned en arbeidsgruppe som skal lage 
handlingsplan for inkludering og mangfold, hvor vi skal være 
representert.  

SP-UiB skal arbeide for både synlig og usynlig mangfold i egen 
organisasjon. AU skal sette ned en arbeidsgruppe som skal lage 
en handlingsplan for hvordan dette skal arbeides med.  



UiB skal jobbe mot seksuell trakassering. AU skal fronte dette i 
Utdanning i Bergen, og sørge for at det settes i gang tiltak mot 
seksuell trakassering på UiB. I dette arbeidet skal vår 
studentundersøkelse, og funnene fra denne følges opp.  

UiB skal ha høy bevissthet 
om etiske problemstillinger 
og foreta bedømmelse etter 
etiske retningslinjer før man 
godtar 
forskningsfinansiering fra 
eksterne virksomheter.   

Samle alle retningslinjer på ett sted. 

Få på plass retningslinjer der det ikke eksisterer. 
 

Kurs og seminarer for å heve bevisstheten blant ansatte. 

UiB skal bevege seg i 
retningen av å bli 
karbonnegativt.  
 
 
 

UiB skal få på plass klimaregnskap. 
 

UiB skal flytte investeringer fra fond knyttet til fossil energi til 
grønne alternativer.  

 
 
 


