Studentparlamentet
ved Universitetet i Bergen
Arbeidsprogram 2016/2017
Pkt. 1 Om fag- og forsknings- og utdanningspolitikk
1.1 Påse at alle studieprogram har konkrete planer for hvordan en
faglig mentorordning skal implementeres innen 2019.
1.2 Arbeide for varierte vurderings- og undervisningsformer.
1.3 Arbeide med Studentutvalgene for å få på plass fagspesifikke
emner i førstesemesteret på alle studieprogram.
1.4 Arbeide for økt tilbud og bruk av praksis ved hele UiB.
1.5 Sørge for at det er gode sensorveiledninger og nivåkontroll i alle fagretninger.
1.6 Påse at fagkritisk dag er undervisningsfri.
1.7 Jobbe for å likestille arbeid med utdanning og forskning for vitenskaplige ansatte ved UiB.
1.8 Etiske rettningslinjer og prinsipper gjeldende for UiBs forskning og samarbeid skal samles
og gjøres lett tilgjengelig på UiB sine nettsider.
1.9 Sørge for at UiB tilrettelegger slik at flere undervisere kan delta på kurs i pedagogikk og
didaktikk.
1.10 Sørge for at all obligatorisk aktivitet er tydelig markert
med frister innen 1. desember og 1. juni.
1.11 Arbeide for at UiB er i front på åpen publisering og tilgjengeliggjøring av både forskningsdata og forskningsresultater.

Pkt. 2 Om læringsmiljøpolitikk
2.1 Arbeide for at det skal være tilstrekkelig antall leseplasser, og at
disse holder høy kvalitet.
2.2 Bedre åpningstider på tilgjengelige studentarbeidsplasser.
2.3 Det skal legges til rette for å studere andre steder enn ved de tradisjonelle lesesalene.
2.4 Studenter skal ha et vern mot gjengjeldelser ved varsling.
2.5 Sørge for at et sentralisert digitalt varslingssystem blir opprettet.
2.6 Arbeide for at studenter skal ha gode HMS-forhold og gode sanitære forhold.
2.7 Arbeide for å opprette et fadderukelignende tilbud på vårsemesteret.

Pkt. 3 Om internasjonal politikk
3.1 Det skal ikke innføres skolepenger ved Universitetet i Bergen.
3.2 UiB skal jobbe for at ”Scholars -og Students at Risk”-ordningen opprettholdes og utvides
slik at den blir permanent. Informasjon om ordningen og hvordan man søker på programmene
skal være lett tilgjengelig på UiBs nettsider.
3.3 Søknads - og godkjennelsesprosessen ved utveksling bør forenkles.
3.4 UiB-studenter skal bevisstgjøres om mulighetene som eksisterer innenfor Erasmus+.
3.5 Informasjon som gis fra UiB og Studentparlamentet skal i større grad finnes på engelsk.
3.6 UiB og SP-UiB skal ta en aktiv rolle i integrering av internasjonale studenter. UiB bør ha et
bedre opplegg for studenter som kommer i januar.
3.7 Sørge for at UiB arbeider for flere engelskspråklige emner.

Pkt. 4 om likestillingspolitikk
4.1 UiB skal få på plass en rekrutteringsstrategi for å sikre balansert
rekruttering til studier der et kjønn er klart underrepresentert.
4.2 UiB skal sikre god individuell tilrettelegging i undervisnings- og
vurderingssituasjon for studenter med funksjonsnedsettelser.
4.3 Sørge for at UiB utarbeider en plan for å følge opp mangler ved universell utforming.
4.4 UiB skal arbeide mot rasisme, mobbing, og andre former for diskriminering.
4.5 UiB skal bidra til å sørge for at flyktninger så raskt som mulig får starte på eller fortsette
med sin høyere utdanning.

Pkt. 5. Om organisasjonen og synlighet
5.1 Stå på stand minst en gang i måneden.
5.2 Studentparlamentet skal være med i velkomstposten som sendes ut til alle nye studenter.
5.3 Styrke samarbeidet med allmøtene/lokaldemokratiene blant annet gjennom opprettelse av
fellesforum og nyhetsbrev.
5.4 Gjøre det enklere å delta i studentvalget.
5.5 Opprettholde kontakten med andre studentdemokratier.
5.6 Studentparlamentet skal være en aktiv stemme opp mot Norsk Studentorganisasjon.
5.7 Arbeide for at UiB innfører en handlingsplan for klima og miljø som styrer Universitetet i
retning av et negativt karbonavtrykk.
5.8 Arbeide for at det skal være bilfrie soner på universitetshøyden.
5.9 Gi ut en toalettavis hver måned av undervisningsåret.

5.10 Arrangere feltkontor på alle fakultet i løpet av studieåret.
5.11 Tilrettelegge for årlig diskusjon om «organisasjonsmedlemskapene» til SP-UiB, blant annet
NSO og VT.

Pkt. 6 om velferd- og kulturpolitikk
6.1 Sørge for at det blir etablert sykkelparkeringer på
Juridisk Fakultet, og for at det blir bedre skilting og merking av
eksisterende sykkelparkeringer.
6.2 Sørge for at det finnes sykkelreperasjonsutstyr ved alle fakulteter. Sørge for at det opprettes et pop-up reparasjonsverksted for sykler hvert semester.
6.3 Gjøre garderobe med dusj tilgjengelig for studenter ved alle fakulteter.
6.4 Sørge for at det finnes konkrete planer for oppføring av studentlokaler og studentvilla.
6.5 Sørge for bedre koordinering mellom UiB og fadderstyrene.
6.6 Arbeide for at kommunen skal frigjøre flere tomter til studentboliger nært campusområdet
til UiB.
6.7 Arbeide for at det offentlige skal ta større del av ansvaret for studentenes psykiske helse.

