Prinsipprogram for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er det øverste organet i studentdemokratiet
ved universitetet. Dette programmet beskriver hva Studentparlamentets arbeidsutvalg skal
arbeide med. Det ble vedtatt på Studentparlamentets møte nummer to i perioden, 31.
august 2015.
Pkt 1. Om fag- og forsknings- og utdanningspolitikk
Studentparlamentet skal være en aktiv pådriver for fornyede undervisnings- og
vurderingsformer. Forskning ved universitetet skal komme studentene til gode og holde et
høyt internasjonalt nivå.

Studentparlamentet mener at:
-

Vurdering og undervisning må bli mer variert, og bruken av digitale redskap og
tilbakemeldinger til studentene må tilta.

-

Undervisningsmateriell må, så langt det lar seg gjøre, tilgjengeliggjøres digitalt.

-

Universitetet i Bergen må tilrettelegge for at flere studenter får muligheten til å
studere emner på tvers av fakultetene ved å gi fakultet og institutt bedre insentiv for
samarbeid.

-

Førstesemesterstudier må være bedre tilpasset studiene ved de ulike fakultet, og gi
studentene en følelse av hvilken større sammenheng de er blitt en del av ved
universitetet og gjøre dem selvstendige og kritiske overfor sine professorer.

-

Den pedagogiske kvaliteten hos forelesere skal sikres og holde et jevnt høyt nivå.

-

Undervisningen må være mer forskningsbasert og gi mulighet til at studenter kan
delta i forskningsarbeid på alle nivå.

-

Praksis må bli en større del av spesialiseringsemner innen en grad, der det gagner
studentene.

-

Universitetet i Bergen skal strekke seg mot verdenstoppen innen klimaforskning, og
SP støtter UiBs satsning på forskning innen fornybar energi og framtidige næringer
gjennom det planlagte energiomstillingssenteret.

-

En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle
laveregradsstudenter skal eksistere på Universitetet.

-

Det skal foreligge sensorveiledninger for alle eksamner ved UiB.
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Pkt. 2. Om læringsmiljø-, velferd- og kulturpolitikk.
Det langsiktige målet for velferd- og kulturpolitikken vår er å sikre et stabil høy trivsel for
studentene ved UiB. Studentparlamentet skal bidra til en mangfoldig og studentdrevet
kultur i Bergen.

Studentparlamentet mener at:
-

Det må utløses flere tomter til (sentrumsnære) studentboliger i Bergen.

-

Universitetet må legge til rette for gode HMS-forhold. Universitetet bør også sørge
for bedre sanitærforhold.

-

Fadderuken skal fremdeles være studentstyrt, mens koordineringen skal styrkes.

-

Flere og bedre lesesalsplasser er helt essensielt for et godt læringsmiljø. Mulighetene
for å studere utenfor lesesalene må også bedres.

-

Lesesaler skal være tilgjengelig for alle studenter 24 timer i døgnet.

-

Det bør tilstrebes at gode studentlokaler eksisterer og tilgjengeliggjøres for
studenter på alle fakultetene.

-

Det må etableres flere sykkelparkeringer på universitetsområdet, henholdsvis
parkeringsplasser under tak og med mulighet for avlåsning. Det bør tilrettelegges for
utstyr til reparasjon av sykler.

-

Vakthold og belysning på Høyden må bli vesentlig bedre for å trygge studentmassen.

-

Universitet i Bergen skal være en pådriver for at Nygårdsparken ikke igjen skal bli en
åpen russcene.

-

Universitetet i Bergen må honorere studentrepresentanter som møter opp og
forbereder seg til møter i alle styrer, råd eller utvalg ved Universitetet i Bergen.
Godtgjørelsessatsene bør følge bestemmelsene i statens personalhåndbok.

Pkt. 3. Om internasjonal politikk.
Universitetet skal ha et internasjonalt engasjement og legge til rette for utveksling av
studenter og forskning. Dette innebærer også å arbeide for studenter og forskeres
rettigheter.

Studentparlamentet mener at:
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-

Utvekslingsstudenter som kommer til Universitet i Bergen ikke skal betale
skolepenger for sitt studium hos oss.

-

Studentrelevant info alltid skal være tilgjengelig på engelsk.

-

Internasjonale studenter må inkluderes bedre både sosialt og faglig.

Pkt. 4. Om likestillingspolitikk.
Studentparlamentet krever at studenter og ansatte ved UiB aldri skal diskrimineres
urettferdig på bakgrunn av gruppetilhørighet.

Studentparlamentet mener at:
-

Universitetet i Bergen skal aktivt jobbe mot rasisme, mobbing og andre former for
diskriminering.

-

Universitetet i Bergen og Bergen Kommune må tilrettelegge bedre for studenter med
funksjonsnedsettelse, både i studie-, vurderings- og undervisningssituasjon.

Pkt. 5. Om organisasjonen og synlighet.
Studentparlamentet ved UiB skal være tilgjengelig for innspill fra alle studentene ved UiB.
Studentene skal ha mulighet til å gjøre seg godt kjent med studentdemokratiet og sin
mulighet til påvirkning.

Studentparlamentet mener at:
-

Universitetet i Bergen skal gjennomføre sin tiltaksplan for miljø og at universitetet
skal vedvare som Miljøfyrtårn-institusjon.

-

Det er viktig med et sterkt samarbeid mellom Studentparlamentet og student-,
institutt- og fagutvalgene ved universitet.

-

Alle studenter skal ha en grunnleggende opplæring i studentdemokratiet på
Universitetet i Bergen. Dette kan for eksempel gjøres gjennom foredrag i
fadderuken.
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