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1. Læringsmiljø 
For at studenter skal trives, må læringsarealene på campus være av høy kvalitet. Universitetet skal tilrettelegge 

for at studentene skal trives og ønske å bruke tid på campus. Å forbedre lærings- miljøet er en investering og er 

helt nødvendig for studenters trivsel og gjennomføring. Derfor bør det være en prioritet for universitetet å 

oppgradere læringsarealer slik at de tilrettelegger for studentaktiv læring 

Realistlista vil:  

• At alle studenter skal ha tilgang til døgnåpne lesesaler.  

• Arbeide for et løft i kvaliteten på universitetets undervisningslokaler.  

• Arbeide for en fortsatt god mentorordning, en ordning som skal stå på egne ben og ikke skal være 

knyttet til undervisningsstillinger.  

 

2. Utdanning 

2.1. Undervisning 
Et av de tre samfunnsoppdragene til UiB er å utdanne. Denne utdanningen skal være av høy kvalitet, den skal 

tilrettelegges for læring og den skal gjøre studentene relevant for arbeidslivet. Undervisning skal vise faglig 

relevans, gjøre studentene kjent med aktuelle problemstillinger samt inspirere og engasjere studentene.  

Realistlista vil:  

• At flere universitetslektorer skal ansettes til rene undervisningsstillinger, spesielt i lavere- 

gradsemner. Emnene bør planlegges sammen med forskere, men undervisningen i overgangs-fasen 

mellom videregående og akademisk utdanning gjøres best av pedagoger.  

• At det skal opprettes pedagogiske kurs for studentundervisere tilpasset hvert enkelt fakultet. Alle 

studentundervisere skal få tilbud om å delta på disse.  

• At flere didaktikkstipendiater ta del i undervisningsopplegget til universitetet.  

• At studentaktiv læring i større grad skal tas i bruk.  

• Implementere et anonymt tilbakemeldingsskjema for alle emner, hvor det er mulig å gi underviser 

tilbakemelding gjennom hele semesteret.  

• At forelesninger som kan filmes, blir filmet og legges ut på MittUiB.  

 

2.2. Vurdering 
Dagens vurderingssituasjon setter studentens eksamenskarakter, og ikke studentens læring i fokus. Dette ønsker 

vi i Realistlista å endre ved å fokusere på formative vurderingsformer som gir evaluering gjennomgående i 

semesteret. Universitetet må i større grad innrette seg mot hva arbeidslivet ønsker, i form av samarbeidsevner, 

innovasjon og andre generiske ferdigheter.  

Realistlista vil:  

• Øke andelen formativ vurdering, og heller kun bruke skoleeksamen der det er hensiktsmessig.  

• Gjøre det mulig å klage og kreve begrunnelse med ett klikk.  

• At begrunnelse på eksamen skal standardiseres, begrunnelsene skal være tilgjengelig sted i alle fag 

• Gjøre kolliderende eksamener til gyldig grunn for å ta eksamen neste semester.  

• At vurderingsformene i større grad skal prøve kunnskapsforståelse og ferdigheter hos stu- denter, målt 

opp mot en uavhengig standard, ikke ens medstudenter.  

• Gjøre kolliderende eksamener til gyldig grunn for å ta eksamen neste semester. 

• At vurderingsformene i større grad skal prøve kunnskapsforståelse og ferdigheter hos stu- denter, målt 

opp mot en uavhengig standard, ikke ens medstudenter. 

 

 

 



 

Side 4 av 7   

 

 

3. Forskning 
Forskning, på lik linje med utdanning, er et av de tre samfunnsoppdragene til UiB. Studenter må i større grad 

involveres i forskningsgrupper, og det må tilrettelegges for studentaktiv forskning på lavere grad. For å løse 

dagens og morgendagens samfunnsutfordringer er det viktig at vi utdanner forskere i verdensklasse. Dette 

arbeidet starter allerede på  bachelor-nivå.  

Realistlista vil:  

• At det skal bli lettere å inkludere studenter i forskningsmiljøer.  

• At det skal legges til rette for studentaktiv forskning på lavere grad. Det må lages emner eller prosjekter 

som har som hensikt å gi innblikk i forskning.  

 

4. Velferd 
Skal man forbedre den psykiske og fysiske helsen til studenten må man fokusere på studentvel- ferden. Man må 

gjøre det attraktivt å bli igjen på campus ved å tilby mat og drikke selv når kantinen er stengt, samt forbedre 

kantinetilbudet som allerede eksisterer. Realistlista vil fortsatt jobbe for bedre kaffe på campus. Fadderuken, det 

første velferdstilbudet studenter møter må ha rom for flere alkoholfrie arrangement. Disse koster som regel mer 

enn arrangement med alkohol og dette bør reflekteres i en økning i sentralpotten.  

Realistlista vil:  

• Øke den økonomiske støtten fadderstyrene får til alkoholfrie arrangement.  
• At masterstudenter og studenter som starter på våren skal få tilbud om å bli kjent igjennom 

arrangementer à la fadderuken.  

• Forbedre kvaliteten på kaffen til Sammen.  

• Vi vil ha tilbake kaffeavtalen og at man skal kunne bruke kaffeavtalen under hele åpningstiden til 

universitetet. Dette gjelder både kaffe og te.  

• Ha mat og drikke tilgjengelig på campus under hele åpningstiden til universitetet.  

• Tilrettelegge for at studentorganisasjoner skal ha muligheten til å arrangere sosiale arrangementer med 

lav terskel for å delta. Dette for å øke inkludering og trivsel for hver enkelt student.  

• Legge press på å få ned prisene ved kantinetilbudene knyttet til UiB. Studenter skal ikke betale mer enn 

stortingspolitikere for lunsj i kantina.  

 

5. Studenthelse 
Det psykososiale miljøet på universitet har en kritisk effekt på hvordan studenter har det, hvordan de lærer, og 

hvordan de presterer. SHOT Undersøkelsen - 2021 ga dystre tall på tilstanden til studenters psykiske helse, noe 

som er reflektert i hvordan Sammen-psykologene har en vente- tid som ofte er lengre enn en måned. Realistlista 

ønsker å få ned den ventetiden, samt å generelt forbedre den psykologiske helsen til studentene. 

Realistlista vil:  

• At alle studenter ved UiB skal vite om Sammen sine helsetilbud.   

• Ha et fortsatt fokus på psykisk helse og følge opp tallene fra studenthelseundersøkelsen når disse blir 

offentliggjort.  

• Ha flere psykologer hos Sammen.  

• At faddere og tillitsvalgte får tilbud om et psykologisk førstehjelpskurs.  

• At det skal kunne søkes om støtte til psykisk helsefremmende tiltak fra SPUIB-fondet.  

• At Sammen informerer godt om andre tjenester innen psykisk helse enn bare deres egen, og bidrar til å 

sette studenter i kontakt med dem.  

• Gjøre prevensjon mer tilgjengelig for alle på campus, det er ingen vits å gjemme bort våre beste 

virkemiddel mot seksuelt overførbare sykdommer. 

• At Sammen sine helsetilbud skal være mer enn konkurransedyktige i forhold til tilsvarende tilbud. 
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6. Bærekraft 
Den vitenskapelige konsensusen er at globale klimaendringer, som en konsekvens av menneskers 

klimagassutslipp, kommer til å ha en negativ effekt på menneskeheten. Realistlista mener universitet må bli mer 

bærekraftig ved å minimere utslipp der det er mulig. Videre må universitet fremme forskning innen bærekraftig 

energiomsetning og utvikling av bærekraftig energi, samt teknologiske løsninger til klimautfordringene.  

Et bærekraftig universitet er ikke bare viktig for samfunnet og menneskeheten generelt, det er også viktig at 

studentene vet de studerer på et universitet som planlegger for deres fremtid, ikke bare med hensyn til kunnskap, 

ferdigheter, og arbeid, men også med tanke på tilstanden til planeten de skal leve på.  

Realistlista vil:  

• At det tilrettelegges for grønne forskningsprosjekter i regi av studenter  

• At det skal opprettes flere praksisplasser generelt, med et fokus på klima, miljø og bærekraft spesielt.  

• Ha studentrabatt på bysykler.  

• Jobbe mot et samarbeid mellom Skyss og utdanningsinstitusjonene i Bergen for å få senket 

studentprisene på kollektiv, samt arbeide for at studentbilletten kan benyttes i hele Vestland.  

 

7. Formidling og kommunikasjon 
SPUIB har en dårlig valgoppslutning, med kun 9% deltakelse blant UiB studentene. Vi i Realistlista mener dette 

er alt for lavt. Studentparlamentet ved UIB må forbedre kommunikasjonsarbeidet sitt, og gjøre flere studenter 

oppmerksom på hvorfor de bør stemme i studentvalget og i andre valg hvor studenter kan delta. For at SPUIB 

skal være et representativt organ er det nødvendig å øke valgoppslutningen på alle fakulteter og formidle til 

studentene hva vi gjør, og hva vi har fått til.  

Realistlista vil:  

• At SPUIB skal opprette en side hvor gjennomslag skal være synlig til offentligheten.  

• At studentene skal presenteres for studentdemokratiet under velkomsten i Grieghallen og som en del av 

mentorordningen.  

• At valgstyret skal gjøre det lettere for nye lister å stille til valg.  

• At SPUIB skal gå i dialog med studentutvalgene for å utrede hvordan man kan bruke fakultets-

representantene som en kommunikasjonskanal mellom seg. 

• At SPUiB skal ha bedre synlighet og tilstedeværelse på Campus, og bedre informasjonsflyt til 

studenene. 

8. Demokrati 
Et velfungerende studentdemokrati er helt nødvendig for å ivareta studenters rettigheter og representasjon på alle 

nivå på universitetet. Kommunikasjonen mellom fakultets- og universitetsnivå i studentdemokratiet må 

forbedres, og vi mener fakultetsrepresentantene i SPUIB i større grad må aktiveres for å formidle studentenes 

meninger.  

Realistlista vil:  

• At SPUIB skal gå i dialog med studentutvalgene for å utrede hvordan man kan bruke fakultets-

representantene som en kommunikasjonskanal mellom seg.  

• At fakultetsrepresentantene skal promoteres som en viktig kontaktperson blant fagutvalgene.  

• At UiB skal tilrettelegge for at studentorganisasjoner har de arealene og midlene de trenger for å skape 

et bra sosialt miljø.  
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9. Internasjonalisering 
Realistlista ønsker å bidra til målet om at 50% av studenter skal reise på utveksling. Per nå mener vi at prosessen 

med å reise på utveksling innebærer for mye arbeid for at vi kan nå dette målet. Studenter som ikke kan fremleie, 

eller ønsker å fremleie må enten betale for boligen mens de er i utlandet, eller flytte eiendelene sine et annet sted. 

Vi ønsker å innføre en rekke tiltak som har som mål å gjøre utvekslingsprosessen enklere.  

Realistlista vil:  

• Gjøre det vesentlig lettere å søke utveksling.  

• At universitetet kan tilby hjelp med mer enn bare kontakten med utdanningsinstitusjonen en skal til. 

Prosessen med å komme seg til et annet land er gjerne kompleks, her må UiB kunne bidra med 

kunnskap og veiledning.  

• At Sammen skal tilby studenter som reiser på utveksling et sted å oppbevare eiendelene sine.  

• At Studenter som leide bolig fra Sammen før de reiste på utveksling, skal være garantert bolig fra 

Sammen når de kommer hjem.  

• At studieveilederne informerer om alternativene UiB tilbyr til utveksling for de studentene som 

forhindres fra å dra grunnet pandemien.  

 

10. Likestilling 
Realistlista har som kjerneverdi å skulle arbeide for studentenes beste. Dette innebærer at alle studenter skal føle 

seg ivaretatt og verdsett, uavhengig av hvem de er. Det er viktig at alle organisasjoner som er kobla til studenter, 

særlig UiB, SP og Sammen, arbeider aktivt mot alle former for diskriminering og trakassering. Ingen studenter 

skal føle seg utenfor studentfelleskapet på grunn av kjønnsidentitet, seksualitet, etnisk bakgrunn, religion eller 

funksjonsnedsetting. Mangfold er viktig, og vi står sterkere samlet.  

Realistlista vil:  

• At UiB skal oppmuntre til større mangfold i forskning 

• Ha likestilling inn i arbeidsprogrammet til Student Parlamentet 

• Kjønnsnøytrale toalett ved UiB 

• At valgstyret bør oppmuntre, særlig de større listene, til å ha større mangfold mot toppen av lista 

• At SiFra ordningen skal være mer synlig 
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