ARBEIDSPROGRAM
2020-2021

Arbeidsprogrammet inneholder spesifikke punkter med mål om hva Studentparlamentets
utøvende organ, Arbeidsutvalget, skal jobbe med i inneværende periode. Programmet er
basert på prinsippene i Studentparlamentets prinsipprogram.

Arbeidsprogrammet er organisert i fem kapitler. Disse er basert på de samme kapitlene som
prinsipprogrammet er skrevet ut ifra. Hver innledning til disse kapitlene er hentet fra
prinsipprogrammet.1
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Studentparlamentet UiB vedtok å fjerne setningen «At digitalt pensum skal gjøres gratis dersom
mulig.», som opprinnelig var hentet fra Prinsipprogrammet, fra innledningen til kapittel 1. Setningen ligger
fortsatt i Prinsipprogrammet som et langsiktig prinsipp å jobbe for. Studentparlamentet UiB ber
Arbeidsutvalget om å arbeide for reduserte priser på pensum i denne perioden.

1

Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk

Forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen skal holde et høyt internasjonalt nivå, og
ha et bærekraftig og miljøvennlig fokus. Universitetet i Bergen skal etterstrebe uavhengig
forskning. Ved ekstern finansiering skal dette være transparent. Universitetet i Bergen skal
være en aktiv pådriver for nye og varierte undervisningsformer. Forskningen skal også komme
studentene ved Universitetet i Bergen til gode. Universitetet i Bergen skal bruke den beste
faglitteraturen tilgjengelig i undervisningen for studentene. Universitetet skal jobbe for
digitalisering av pensum der dette er hensiktsmessig. Universitetet i Bergen skal legge til rette
for at studentene kan få mest mulig utbytte av fagene. Det vil si at alle forelesninger må bli
filmet og at pensumlisten skal bli lagt ut før semesterstart. Det skal være lett å ta fag på andre
fakulteter. Det skal ikke innføres Honours-program ved Universitetet i Bergen. Praksis skal
være en naturlig del av studieløpet og skal gi studiepoeng. Det skal stilles kvalitetskrav til
praksisplassene og studenter skal ikke fungere som gratis arbeidskraft for offentlige eller
private virksomheter. Universitetet i Bergen skal legge til rette for alternative opptaksløsninger
til lavere-gradsstudier der dette er hensiktsmessig for studenten og utdanningsforløpet.
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Arbeidsutvalget skal...
a) Arbeide for at Universitetet i Bergen på et tidlig nivå implementerer relevant forskning i
undervisningen slik at studentene blir mer involvert i forskning.
b) Arbeide for at Universitetet i Bergen tilbyr studentundervisere opplæring og tilbakemelding
på undervisningen sin, samt tilbud om kurs i pedagogikk og hvordan å ta i bruk
studentaktive læringsformer.
c) Arbeide for at Universitetet i Bergen skal øke sin kapasitet til å filme fysiske forelesninger.
d) Arbeide for en evaluering av de digitale løsningene som har blitt brukt under koronapandemien og videreføre de som har fungert.
e) Arbeide for å få bærekraftsperspektiv i innføringsemner.
f)

Arbeide for at det blir lettere for alle bachelor- og masterstudenter ved Universitetet i Bergen
å skaffe seg en tverrfaglig utdannelse. Samt arbeide for flere tverrfaglige emner med fokus
på bærekraft, klima og miljø.

g) Være med i arbeidet for implementering av «Plan S» i forskningen.
h) Realisere et studiepoenggivende emne for studenter i studentorganisasjoner.
i)

Opprette en sentral praksiskoordinator som skal ha ansvar for: kontakt med næringslivet
og offentlige etater, praksisnettverk på fakultetene, en enhetlig praksisordning og
evaluering av praksisplasser.

j)

Arbeide for at generiske ferdigheter blir en større del av studieløpet.

k) Være med på utarbeidelsen og revideringen av sentrale dokument.
l)

Kartlegge muligheten for å ha et tilbud om halvtårsutleie av pensumbøker.

m) Arbeide for flere rene undervisningsstillinger.
n) Jobbe med kvalitetssikringen av nåværende undervisning.
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Læringsmiljø-, velferd- og kulturpolitikk

Det langsiktige målet for velferds- og kulturpolitikken er å sikre høy trivsel for studentene ved
Universitetet i Bergen. Studentparlamentet skal bidra til en mangfoldig studentkultur i Bergen.
Det er også viktig at bygninger til Universitetet i Bergen skal være universelt utformet, sånn at
alle studentene kan ta de i bruk. Universitetet skal sørge for at studentenes psykiske helse
ivaretas, og bekjempe ensomhet. Det bør også være et krav at alle studenter på Universitetet
i Bergen skal ha tilgang til egnede og tilstrekkelige leseplasser på campus. Lesesaler og
bibliotek skal være døgnåpne, sånn at studenter kan kunne lese når det passer dem. Det skal
være enkelt å bestille rom. Universitets bygg skal ha gode helse, miljø og sikkerhets- (HMS)
og sanitærforhold. Universitetet skal legge til rette for studenter med barn og studenter som
skal få barn. Fadderuken og studentorganisasjoner skal være studentdrevet og -styrt.
Studenter skal ha tilgang til studentrabatt på kollektivtransport og ved kulturelle arrangementer.
Velferdspolitikk skal hovedsakelig behandles i Velferdstinget, med unntak av saker som kun
omhandler Universitetet i Bergen.
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Arbeidsutvalget skal...
a) Legge til rette for at studentstemmen skal være involvert i evaluering og utbedring av
mentorordningen.
b) Arbeide for døgnåpne lesesaler og bibliotek.
c) Arbeide for en anonym underveisevaluering i alle emner.
d) Revidere «Si-fra»-systemet for å sikre et trygt varslingssystem som alle studenter kan føle
seg trygge på.
e) Arbeide for at tiltaksplanen for gullstandard implementeres.
f)

Kjempe for et nybygg for Griegakademiet i Møllendalsveien.

g) Følge opp realiseringen av nytt studenthus på Høyden.
h) Sørge for at handlingsplanen for læringsmiljø følges opp.
i)

Utrede muligheten for en sanntidsoversikt over bruk av studentarbeidsplasser ved hjelp av
for eksempel tjenesten «Affluences».

j)

Arbeide for at alle emner med fysisk pensum også tilbyr en digital ekvivalent. Prisen på
pensumlitteratur skal reduseres.

k) Opprette et læringsmiljønettverk på tvers av studentdemokrati.
l)

Bidra til å redusere og forebygge ensomhet. I samarbeid med Universitetet i Bergen ønskes
det å senke antallet studenter som rapporterer å streve med ensomhet, med spesielt fokus
på sårbare grupper. Dette er særskilt prioritert dette året med tanke på å forebygge at det
forekommer en økning i ensomhet som følge av COVID-19 pandemien og endring i
studenthverdagen som følge av denne.

m) Følge

opp

Studenthelseundersøkelsen

(FHI)

og

Studentenes

Helse-

og

Trivselsundersøkelse (SHoT).
n) Arbeide for at Universitetet i Bergen skal overta ansvaret med å arrangere terapihundordningen.
o) Arbeide for å få på plass gratis og lett tilgjengelige sanitetsprodukter på campus.
p) Arbeide for felles rusfrie aktiviteter i fadderuken og at det skal være lettere å få støtte fra
Sentralpott for alkoholfrie arrangement under Fadderuken.
q) Arbeide for økt studiestøtte.
r) Arbeide for å forbedre Mitt UiB-appen.

5 av 9

3

Organisasjon, likestillings- og inkluderingspolitikk

Studentparlamentet skal være en synlig og åpen organisasjon tilgjengelig for innspill fra alle
studenter ved Universitetet i Bergen. Studentene skal gjøres kjent med studentdemokratiet og
sine muligheter for påvirkning. Studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen skal aldri
diskrimineres på bakgrunn av gruppetilhørighet. Studentparlamentet skal, sammen med
Universitetet i Bergen, arbeide for en aktiv inkluderingspolitikk. Universitetet i Bergen skal
honorere studentrepresentanter som sitter i råd, styrer og utvalg på lik linje med ansatte. Det
er viktig for demokratiet ved Universitetet i Bergen at studenter blir involvert i de ulike delene
av styringen til Universitetet, og at rektor er demokratisk valgt. Studentparlamentet støtter
ytringsfriheten for studenter og ansatte ved universitetet. Alle skal føle seg trygge på campus
og universitetet skal være en trygg plass å studere.
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Arbeidsutvalget skal…
a) Utarbeide retningslinjer for håndtering av konflikter og av sensitiv informasjon.
b) Synliggjøre sitt daglige virke med sikt på å øke valgdeltakelse ved studentvalget.
c) Arbeide tett opp mot rektorvalget og fremme studentpolitiske saker samt øke synligheten i
valgkampen. Blant annet ved å fremme saken om bedre sensurordning, noe som
innebærer blant annet kvalitet i karakterbegrunnelse og bøter for forsinket sensur.
d) Ytre seg i relevante saker i media på vegne av studentene.
e) Sikre at studentstemmen er representert i alle relevante styrer, råd og utvalg ved
Universitetet i Bergen, inkludert rektors ledergruppe.
f)

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

g) Jevnlig arrangere møter i Studentutvalgsforum.
h) Opprette og vedlikeholde et intranett for Arbeidsutvalget for å sikre bedre overlapp.
i)

Revidere Studentparlamentets styringsdokumenter og utarbeide mediestrategi og
langsiktige politiske strategier.

j)

Gi god oppfølging til listelederne og fakultetsrepresentantene gjennom hele året.

k) Arbeide for at Studentparlamentet skal være en synlig aktør internt og eksternt overfor
kommune og departement.
l)

Opprette en podcast med formål å nå ut til flere studenter om hvordan studentdemokratiet
fungerer.

m) Utbedre Studentparlamentets nettsider, spesielt med tanke på den engelske versjonen.
n) Samarbeide med Universitet i Bergen og Sammen for å synliggjøre deres tjenester til
studentene.
o) Arbeide for at Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen skal være et synlig
medlemslag i alle organisasjonene vi er medlem av.
p) Arbeide for at likestillingsansvarlig i Arbeidsutvalget inkluderes i relevante fora for likestilling
ved institusjonen.
q) Arbeide for at flere kvinner engasjeres i studentdemokratiet.
r) Arbeide for kjønnskvotering på studier der kjønnsbalansen er kritisk for profesjonens formål
eller er lovpålagt.
s) Være en synlig stemme i kampen mot diskriminering og rasisme.
t)

Arbeide for å fremme fokus på mangfold i akademia.
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Klima og miljøpolitikk

Universitetet i Bergen skal være klima-, miljø- og bærekraftsorientert i all sin virksomhet.
Gjennom forskning og utdanning skal Universitetet i Bergen bidra til det grønne skiftet.
Klimakrisen er en av de største utfordringene for menneskeheten, derfor er det helt sentralt at
Universitetet i Bergen og Studentparlamentet bidrar aktivt til å finne løsninger. Universitetet i
Bergen skal oppnå null-utslipp innen 2030. Dette innebærer at universitetet skal endre egen
ressursbruk. Universitetet i Bergen skal legge til rette for at studenter og ansatte på enkel måte
skal kunne handle miljøvennlig og bærekraftig.

Arbeidsutvalget skal...
a) Følge opp ordningen med klimastipend til utvekslende studenter som velger miljøvennlige
transportmidler.
b) Arbeide for at Universitetet i Bergen tilrettelegger for redusert reisevirksomhet, og
etterstreber elektriske transportmidler og alternativer med lavere utslipp.
c) Være en aktiv stemme i klima- og miljøsaker.
d) Bidra til at studentorganisasjoner som arbeider med temaer knyttet til bærekraftig forbruk,
klima- og miljøpolitikk blir hørt og sett.
e) Være en aktiv arrangør under Bærekraftkonferansen, herunder Day Zero.
f)

Arbeide for at Universitetet i Bergen skal kartlegge hvilke følger koronakrisens hurtige
digitalisering har hatt, både med tanke på klima og miljø, men også på veien til et
klimanøytralt universitet innen 2030.

g) Arbeide tett opp mot eiendomsavdelingen. Studentstemmen skal sikre bærekraftige bygg.
h) Bidra til at studentstemmen er representert i Universitetet i Bergens strategiske initiativ
relatert til bærekraftsmålene, «SDG Bergen» (SDG=Sustainable Development Goals).
i)

Sette bærekraftige krav til Universitetet i Bergen som de skal fremme til sine leverandører.

j)

Utarbeide

en

egen

bærekraftsplattform

og

nedsette

en

bærekraftskomité

for

Studentparlamentet.
k) Arbeide for at flere forskningsmidler utlyses innenfor bærekraft.
l)

Følge opp handlingsplanen for energiforbruk ved Universitetet i Bergen sine bygg.

m) Arbeide for at vegetarmat skal være standard ved Universitetet i Bergens arrangementer.
Kjøtt inkluderes bare dersom dette blir spesifikt etterspurt.
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Internasjonal politikk

Universitetet i Bergen skal ha et internasjonalt engasjement og legge til rette for utveksling av
studenter og forskning, men skal samtidig ha et bevisst forhold til ulempene reiseaktivitet har
for klima og miljø. Dette innebærer arbeid for internasjonal solidaritet i akademia, ved blant
annet å støtte kampen for å bedre rettighetene til studenter og forskere. Gratisprinsippet i norsk
utdanning skal også gjelde for utvekslingsstudenter. Det er viktig at Universitetet i Bergen øker
internasjonalisering, både innad og utad. Universitetet i Bergen skal tilby egne engelskspråklige
fag, sånn at en tiltrekker seg studenter fra hele verden og kan utvikle seg videre til å bli et bedre
universitet. Universitetet i Bergen skal ta en aktiv rolle i ARQUS- nettverket.

Arbeidsutvalget skal...
a) Verne om internasjonale studenters rettigheter.
b) Forenkle utvekslingsprosessen ved å bedre informasjon og integrere søknad til utveksling
i studentdashbord.
c) Oversette styringsdokument og politiske dokument til engelsk.
d) Jobbe videre for en mentorordning for internasjonale studenter ved Universitetet i Bergen.
e) Jobbe for at det skal legges til rette for at flyktninger som kommer til Norge skal kunne
fortsette med sin høyere utdanning og inkluderes i det akademiske miljøet, i tråd med
«Students at Risk» og «Scholars at Risk».
f)

Vise solidaritet med den akademiske friheten til forskere og studenter over hele verden.

g) Arbeide for at mottaket av internasjonale studenter som ankommer om våren bedres.
h) Jobbe for å opprette en kompisordning for alle internasjonale studenter ved Universitetet i
Bergen.
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