Et krav om en forutsigbar studiehverdag
Studentparlamentet (SP-UiB) mener at en forutsigbar studiehverdag er en viktig faktor for et
godt læringsmiljø.
Studenter er i en utsatt økonomisk situasjon og derfor er det viktig at studentene selv gis
anledning til å bedre sin egen situasjon. Studenter må kunne planlegge sin egen hverdag uten
at plutselig flytting av forelsninger eller obligatoriske innleveringer gjør at man ikke kan
møte på betalt arbeid eller overholde andre avtaler.
Studieretninger med krav til deltakelse er ofte dyre studieretninger for UiB. At studentene må
ta opp fag fordi UiB endrer timeplanen etter fristen 1. juni/1. desember er veldig kostbart for
studenten, men også for UiB.
I blant blir foreleser, eller forelesers familie, syke. Det kan man ikke unngå, og SP-UiB har
full forståelse for dette. Likevel bør man på et breddeuniversitet, som UiB, forsøke å finne
vikarer som kan steppe inn i den aktuelle forelesningen.
Flytting av forelesninger fordi foreleser ønsker å dra på seminar, kurs og lignende anser SPUiB som en ikke-godkjent grunn til flytting etter at forelesningsplan for semesteret er satt.
Det bør tydelig fremkomme av retningslinjer om hva UiB anser som gyldig grunn for flytting
av forelesninger.
Enkelte studieløp har undervisning som regnes som obligatorisk, der studenter som ikke
gjennomfører obligatorisk undervisning må utsette studiet sitt. SP-UiB mener det er spesielt
viktig at obligatorisk undervisning ikke flyttes uten at det blir funnet tilstrekkelige
alternativer som passer for alle studentene. Dette må skje i samråd med kullet det gjelder.
Obligatorisk undervisning skjer ofte i mindre kull, og det bør derfor være mulig å finne
alternative datoer som kan passe for alle.
I dag er saksbehandlingen ofte så lang at studentenes klager på flytting ikke er behandlet før
etter den opprinnelige og nye forelesningen/innleveringsfristen. I tillegg er saksbehandlingen
preget av faglig personell uten nødvendig innsikt i UiB sitt reglement. Mangelen på et tydelig
reglement fører til ad-hoc-avgjørelser i hvert enkelt tilfelle.
SP-UiB krever at UiB går gjennom sine egne regler og retningslinjer for flytting av
undervisning. Beskjeder som «det forventes at fulltidsstudenter jobber fulle uker» er ikke
holdbare grunner til å flytte forelesninger. SP-UiB krever at det er tydelige retningslinjer om
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flytting av undervisning, spesielt obligatorisk undervisning, og at det er spesifisert hva
studentene kan kreve hvis retningslinjene ikke blir fulgt. Studenter har krav på en forutsigbar
hverdag.
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