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 skal vedtas på Studentparlamentets møte nummer to i perioden, 29.
august 2016.
Pkt 1. 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.

-

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 forståelse av hvilken større sammenheng de er blitt en del av ved
universitetet og gjøre dem selvstendige og kritiske.

-

Den pedagogiske kvaliteten hos forelesere skal sikres og holde et høyt nivå med
gode incentivordninger.

-

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

-

Praksis må bli en større del av graden, der det gagner studentene.

-

Universitetet i Bergen skal strekke seg mot verdenstoppen innen klimaforskning.

-

Universitetet i Bergen skal ha en akademisk mentorordning som er tilgjengelig for
alle laveregradsstudenter på universitet.

-

Det skal foreligge sensorveiledninger og nivåkontroll for alle eksamener ved UiB.

-

Universitetet i Bergen skal arbeide for å styrke og utvide tilbudet med
dannelsesemner for å sikre større faglig bredde og kompetanse ved de ulike
fakultetene.
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-

Tilgang til forskning skal være gratis, og vil derfor arbeide for økt bruk av
OpenAccess.

-

Det er avgjørende for demokratiet ved Universitetet i Bergen at rektor er valgt.
Studentparlamentet må være en klar stemme for å sikre dette.

Pkt. 2. Læringsmiljø-, velferd- og kulturpolitikk
Det langsiktige målet for velferds- og kulturpolitikken er å sikre 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. Det
skal også være et fadderuke-lignende tilbud for alle studenter for vårsemesteret.

-

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

-

Lesesalene skal være tilgjengelige for alle studenter syv dager i uken og det skal
arbeides for bedre åpningstider.

-

Det skal være gode studentlokaler som er tilgjengelige for studenter på alle fakultet.

-

Det må etableres fleire 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 bedre for å trygge studentmassen.

-

Universitet i Bergen skal være en pådriver til bruk av Nygårdsparken som et
samlingssted for studenter, akademikere og byen forøvrig.

-

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.

-

Det offentlige skal ta en større del av ansvaret for studentenes psykiske helse.

-

Nattakst på kollektivtransport må fjernes.

-

Det bør være studentrabatt på alle kulturarrangement.
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-

Bergen kommune skal gi økonomisk støtte til studentkulturen for sitt bidrag til
Bergen som kulturby.

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

Studentparlamentet mener at:
-

UiB må legge til rette for at UiB-studenter ikkje skal betale skolepenger for å dra på
utveksling.

-

Utvekslingsstudenter som kommer til Universitet i Bergen ikke skal betale
skolepenger.

-

Studentrelevant informasjon alltid skal være tilgjengelig på engelsk.

-

Internasjonale studenter må inkluderes bedre både sosialt og faglig.

-

Arbeide for at flere emner blir undervist i på engelsk.

Pkt. 4. Likestillings- og inkluderingspolitikk
Studentparlamentet krever at studenter og ansatte ved UiB aldri skal diskrimineres
urettferdig på bakgrunn av gruppetilhørighet. Studentparlamentetet skal sammen
med universitetet arbeide for en aktiv inkluderingspolitikk.

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.

-

Universitetet i Bergen må ta en aktiv rolle i integreringen blant annet gjennom å
redusere ventetiden for validering av flyktningers høyere utdannelse.

-

Universitetet i Bergen bør arbeide for kjønnsbalanse i ulike fagdisipliner.
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Pkt. 5. Organisasjonen og synlighet
Studentparlamentet ved UiB skal være en synlig og åpen organisasjon 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 innføre miljøtiltak som fører til at universitetet har et
negativt karbonavtrykk.

-

Det er viktig med et sterkt forhold til student-, institutt- og fagutvalgene ved
universitetet.

-

Alle studenter skal ha en grunnleggende opplæring i studentdemokratiet på
universitetet.

-

Studentparlamentet skal regelmessig evaluere sin tilknytning til andre organisasjoner
SP-UiB er medlem av.

-

Det skal være flere bilfrie soner på Høyden og rundt Universitetet i Bergen sitt
campus-område.
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