MANDAT
Vedtatt av Studentparlamentet UiB
Møte SP 19-20/03, mandag 23. september 2019

Internasjonal komité 2019-2020
Dette er Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sitt gitte mandat til Internasjonal komité for
perioden 2019-2020. Dokumentet må sees i sammenheng med dokumentet «Retningslinjer for
politiske komiteer i Studentparlamentet», og andre gjeldende styringsdokumenter i perioden.
1. Komiteen skal være en tverrpolitisk komite som består av fem (5) personer valgt av
Studentparlamentet og tre (3) varamedlemmer. Internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget er fast
medlem av komiteen.
a. Hvert medlem velges for ett (1) år.
b. International Student Union (ISU-UiB), Erasmus Student Network (ESN Bergen), HELLO
Bergen og Studentenes- og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH Bergen) har
en fast observatørplass hver. Andre relevante organisasjoner kan be om invitasjon til
observatørplass.
c. De faste medlemmene kan velge å gi møtende observatører stemmerett det gjeldende
møtet. Tildelt stemmerett gjelder alle de møtende observatørene. Observatører skal ikke
telle opp mot vedtaksdyktigheten.
d. Det skal tilstrebes involvering av internasjonale studenter og observatører.
2. Komiteen konstituerer seg selv, fem (5) faste medlemmer der en (1) blir valgt til leder.
a. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse og mangfold innad i komiteen.
3. Komiteen har følgende arbeidsoppgaver for perioden 2019-2020:
a. Arbeide for gjennomslag for Studentparlamentets internasjonale politikk, øke
Studentparlamentets fokus på internasjonal aktivitet samt gi råd til arbeidsutvalget i
saker som angår komiteens virkeområde, basert på vurderinger av Studentparlamentets
strategi, ressurssituasjon og totale aktivitet.
b. Utforme ny internasjonal politikk basert på samfunnets utfordring og Universitetet i
Bergens prioriteringer. Legge frem minst to (2) resolusjoner til Studentparlamentet.
c. Være orientert om utviklingen i nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk,
og på grunnlag av dette kunne gi råd om Studentparlamentets oppfølging.
d. Være et koordinerende organ for organisasjoner som jobber med å skape felles
møteplasser for norske og internasjonale studenter.
e. Være involvert i planleggingen av Internasjonal Uke ved Universitetet i Bergen.
f. Være involvert i planleggingen av fadderuken i januar for de internasjonale studentene
ved Universitetet i Bergen.

