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Våre Hovedsaker:
1. Etablere et universitetsfond for studentorganisasjoner ved UiB.
2. Sikre et godt digitalt læringsmiljø
3. Innføre allergivennlig frokost for 10 kroner ved alle SAMMEN sine kantiner
permanent.

Sosialdemokratisk Liste er en partipolitisk uavhengig liste som stiller til valg til
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen våren 2022. Listen er sammensatt av
engasjerte studenter fra ulike fakulteter som alle ønsker å utgjøre en forskjell for studentene
ved Universitetet i Bergen.
Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. Dette mener vi er viktige verdier å ha i
studentpolitikken. Vi vil jobbe for et universitet for alle, uansett bakgrunn. Vi ønsker at alle
skal ha samme reelle mulighet til å realisere sine potensial gjennom utdanningen.
Vi går i år til valg for å etablere et fond for studentorganisasjoner tilknyttet UiB. Flere
studentorganisasjoner sliter med rekruttering, aktivitet og økonomi. Fondet skal bidra med
økonomisk støtte for prosjekter og arrangementer for studentmassen på UiB.
Vår andre kjernesak er å sikre et godt digitalt læringsmiljø. Under korona har vi hatt mye
digital undervisning, og vi har sett at foreleseres digitale kompetanse ikke er tilstrekkelig. De
digitale løsningene skal evalueres, og forelesninger skal spilles inn.
Tredje kjernesak er å få innført allergivennlig frokost for 10 kroner i alle sammen sine
kantiner permanent. Vi mener derfor at det er viktig at alle studenter skal ha de samme
tilbudene og at Sammen skal tilrettelegge for dette.

Vi vil også jobbe for:
- UiB og studentparlamentet skal årlig markere kvinnedagen 8.mars.
- Redusere biltrafikken med sikte på bilfritt Høyden
- Gjeninnføre tilbud om halvårsmedlemsskapet i sammen trening
- Gratis nettaviser til studentene
- Et mer bærekraftig universitet.
- At alle forelesninger skal spilles inn så langt det lar seg gjøre.
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UTDANNING
God studiekvalitet, tverrfaglighet og solide fagmiljø skal være utdanningsmantraet til UiB.
Dette oppnår vi gjennom å fokusere på pedagogisk kompetanse og utdanningskvalitet. Den
overordnede organiseringen av utdanningen må sikre at studentenes interesser ivaretas
●

SÅ MYE PENSUM SOM MULIG SKAL VÆRE SÅ RIMELIG SOM MULIG.
Lommeboken skal ikke påvirke muligheten man har til å tilegne seg den nødvendige
kunnskapen som student ved UiB. Dette vil vi oppnå ved å digitalisere
pensumlitteraturen. All pensumlitteratur trenger ikke være i form av dyre bøker, dette
vil også være en mer miljøvennlig løsning. Vi vil også opprette et eget pantesystem
for gamle bøker. UiB skal også se på muligheten til å konkurranseutsette Akademika
for å sikre at man blir tilbudt så billig pensum som mulig på campus.

●

DEN DIGITALE KOMPETANSEN FOR UNDERVISERE MÅ BEDRES.
I dag er det mange undervisere som hverken benytter seg av eller behersker de
digitale verktøyene som kreves og eksisterer. Det må stilles krav til at undervisere
ved UiB får digital opplæring. Universitetet må også ansette flere studenter som
IT-medarbeidere, for å tilgjengeliggjøre mer hjelp for forelesere som knoter med
teknologien.

●

DET SKAL OPPFORDRES TIL MANGFOLD I PENSUM, både kjønnsmangfold og
ikke-vestlig pensum bør være representert. Pensum skal være nødvendig og
relevant for faget om studenter må kjøpe det.

●

KVALITETEN PÅ SEMINARUNDERVISNING MÅ HEVES.
Seminarundervisning må benyttes i større grad på alle fakulteter, spesielt i de første
årene av studiene. Alle seminarer skal regelmessig evalueres, og evalueringene skal
brukes til å øke kvaliteten og identifisere forbedringsområder

●

SEMINARLEDERE SKAL VÆRE KOMPETENTE OG EGNEDE.
Seminarledere skal fullføre obligatorisk pedagogisk kurs, og deres arbeid må
kvalitetssikres. De må få oppfølging og ha tett samarbeid med emneansvarlig

●

AKADEMISK SKRIVESENTER skal etableres ved alle fakultet.

●

MATTESENTER.
Det bør opprettes et mattesenter ved UiB, der studenter ved alle fakultet er velkomne
for å få hjelp med matematiske fag.

●

STYRKET OPPFØLGING AV ALLE STUDENTER. Alle studenter ved UiB skal ha
tilgang på en faglig mentor. Veiledere i praksis og på mastergrad skal ha formell
veilederkompetanse. Studenter må få grundig tilbakemelding på, og oppfølging av,
innlevert arbeid.

●

MER STUDIEPOENGGIVENDE PRAKSIS I UTDANNINGEN som en integrert del av
samtlige studieløp. Vi ønsker at UiB øker muligheten for studenter til å ha
studiepoenggivende praksis gjennom et tett samarbeid mellom UiB og næringslivet.
3

Det er viktig at kvaliteten på praksis sikres og at praksisen er arbeidsrelevant. Vi vil
også jobbe for at det er økonomisk gjennomførbart for alle studenter å ta praksis,
derfor er det viktig at alle praksisordninger er studiepoenggivende og gir grunnlag for
støtte fra Lånekassen.
●

DIGITALISERING AV UIB. UiB må implementere podcast og filming i alle
forelesninger, så langt det er lar seg gjøre i og med at noen forelesninger har
taushetsbelagt innhold. Alle emner må foreslå digitalt tilgjengelige ressurser som kan
benyttes i emnet, som lærebøker og kompendier. Digitalisering av undervisning og
vurdering skal være hensiktsmessig, og gi tilsvarende eller økt kvalitet

●

KRAV TIL OBLIGATORISK UNDERVISNING skal være tydelige. Dette vil vi sikre
gjennom retningslinjer for hvilke undervisningsaktiviteter som kan være obligatoriske
og ikke. Det skal gis tydelig informasjon om obligatoriske oppmøte- og arbeidskrav
for alle emner. I tillegg skal det informeres om eventuelle fleksible ordninger for å
kompensere fravær fra obligatorisk undervisning

●

STYRKET PEDAGOGISK KOMPETANSE HOS UNDERVISERE. Vurdering av
undervisningskompetanse må ha reell betydning ved ansettelse. Vitenskapelige som
ansettes bør prøves i minst to ulike undervisningsmetoder. Undervisere må
kontinuerlig oppdatere og utvikle sin pedagogiske kompetanse. Emner og
undervisere som gjentatt skårer dårlig på evalueringer, skal tas opp i et pedagogisk
utviklingsprogram for å få hjelp til å utvikle sin undervisning. Dette gjelder også for
undervisernes digitale undervisningskompetanse, og det må jobbes for å sikre et mer
pedagogisk læringstilbud på Mitt UiB.

●

ENDRINGER AV OPPTAKSKRITERIER til studium bør innføres forsøksvis, og det
bør samtidig forskes på effektene av disse

●

OVERBOOKING AV EMNER skal ikke gå utover studentenes muligheter til å fullføre
emnet

●

TVERRFAGLIGHET I UTDANNINGEN må tilrettelegges. UiB må gjøre det enklere
for studenter å ta emner på tvers av fakulteter. Tverrfaglighet skal ikke kun etableres
på elitestudier med begrenset opptaksmulighet, men være tilgjengelig for de fleste
studenter.

●

MINDRE DISTANSE MELLOM DE VITENSKAPELIG ANSATTE OG STUDENTENE,
eksempelvis ved å se på muligheten for at vitenskapelig ansatte skal ha besøkstid for
studenter et oppgitt antall timer hver uke

●

INNFØRE BØTELEGGING FOR FORSINKET SENSUR slik at sensorene retter til
oppsatt tid. Bøtelegging er et effektivt middel for å sikre at studentene får sensur når
de fortjener det.

●

FAG MED SAMME EMNEKODER skal ha minst 36 timer mellom eksamener.
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VELFERD
For å realisere heltidsstudenten kreves en styrking av studiestøtten. Studentboligbygging er
et viktig enkeltgrep for å bedre studentenes økonomi. Studentkulturen må sikres med
tilstrekkelige økonomiske ressurser, slik at studentene får et bredt tilbud. Det må
tilrettelegges for en aktiv studentkultur i Bergen. Sammen skal yte velferdstilbud til alle
studentene på Vestlandet. Sammen sine tilbud må reflektere behovene i studentmassen, og
særlig må studenters mentale helse ivaretas. Vi vil jobbe for å fremme denne politikken
hovedsakelig i Velferdstinget på Vestlandet.
●

SAMMEN TANNLEGE SKAL HA BILLIGERE TJENESTER. Sammen tannleger må
gjøre tjenestene sine billigere for studenter. Dette tilbudet må også synliggjøres mer
blant studentene.

●

TERAPIDYR-ORDNINGEN skal fortsette. Studentparlamentet må undersøke
muligheten for å tilby terapidyr over en lenger periode, og på flere fakulteter.
Terapidyr skal organiseres og finansieres av UiB og/eller Sammen.

●

SAMMEN PSYKOLOGTJENESTE SKAL VÆRE ET LAVTERSKELTILBUD for alle
studenter. Sammen skal fortsette å utvikle psykologtjenesten, og arbeide for å
redusere ventetiden i perioder med stor pågang. Denne tjenesten skal fortsette å
være et gratis tilbud. Terskelen for å søke om hjelp må også senkes ved å forenkle
og digitalisere og automatisere ventetidssystemet. Sammens psykologtjenester må
også promoteres bedre for å øke synligheten blant studentene.

●

SAMMEN KANTINER skal tilby rimelig, variert og sunn mat, også for allergikere.
Sammen må tilby vegetartilbud i alle kantinene, og fokusere på dyrevelferd og
naturhensyn ved valg leverandører. Halv pris på middag i eksamensperioden må
videreføres og tilpasses de ulike eksamensperiodene. Frukt bør bli gratis i Sammens
kantiner, for å tilrettelegge for et sunnere kosthold for studentene. Frokost i alle
sammen sine kantiner for 10kr skal videreføres å bli permanent. frokosten skal ha
allergivennlige alternativer.

●

SAMMEN MÅ FORBEDRE SITT KURSTILBUD ved styrking av deres kursportefølje
og synliggjøring av deres tilbud, slik at flere studenter blir gjort oppmerksom på det.
Sammen bør nå ut til relevante studentorganisasjoner for å tilby spesialiserte kurs
tilpasset medlemmene i organisasjonen.

●

SAMMEN TRENING må holde Idrettshallen åpen under eksamensperioden for at
studenter kan opprettholde treninger i hallen.

●

SAMMEN TRENING skal gjeninnføre halvårsmedlemskap.

●

SAMMEN KANTINER skal utrede og innføre en bedre kaffeavtale. Avtalen skal bidra
til billigere kaffe og te til studenter.
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●

SAMMEN må opplyse mer om sitt helsefond der studenter kan søke om støtte for
enten psykologitjenester, tannskade eller transport mellom studiested og hjem om
det skulle ha foregått en skade eller sykdom.

●

LIKT BIDRAG. Studieinstitusjonene i Bergen må bidra likt til Sammen-fellesskapet
per student. Alle Sammen-studenter skal betale like mye for Sammen sine tjenester

●

STUDIESTØTTEN må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, gradvis økes til 1,5 G,
og utbetales over 12 måneder. Vi ønsker ikke at turbostipend innføres.

●

SAMMEN BOLIG. Vi ønsker økt andel studentboliger til Bergen. Bergen kommune
må frigjøre sentrumsnære tomter til studentboliger. Målet er da 30 % dekningsgrad
innen 2030.

●

BEDRE SAMARBEID mellom studentorganisasjonene og Bergen kommune, særlig
for å sikre at studentkulturen og studentenes psykiske helsetilbud blir styrket

●

STUDENTRABATTER på kulturarrangement skal være like for alle studentene på
Vestlandet

●

BPA-ORDNINGEN (brukerstyrt personlig assistent) også skal gjelde i Studietiden

●

SAMMEN SKAL JOBBE FOR Å SYNLIGJØRE TJENESTENE SINE BEDRE slik at
alle studenter på Vestlandet kjenner til Sammens tilbud.

●

UNIVERSITETET SKAL INNFØRE FINANSIERING AV
STUDENTORGANISASJONER som bidrar til økt sosialt samvær, kompetanseheving
og bedre psykisk helse for studentene. Studentorganisasjonene spiller her en sentral
rolle i ivaretagelsene av studentenes velferd og evneutvikling.

●

UNIVERSITETET SKAL INNFØRE ET ORGANISASJONS FOND for å bidra med
økonomisk støtte for større og flere prosjekter og arrangementer for studentmassen
på UiB.

●

STUDENTER SKAL HA TILGANG PÅ GRATIS NETTAVISER gjennom avtaler
mellom UiB og leverandører.

●

DET SKAL VÆRE TILGJENGELIGE SELVTESTER FOR KLAMYDIA på UiB sine
arealer. UiB skal legge til rette for innsamling og utdeling av selvtester.
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MANGFOLD OG LIKESTILLING
Alle mennesker er forskjellige, alle studenter skal bli hørt. Alle, uansett bakgrunn og
økonomisk utgangspunkt skal ha lik tilgang til høyere utdanning. UiB må ta et ekstra ansvar
for å sikre likestilling, mangfold og universell tilrettelegging av lokaler for studenter og
arbeidsplass for ansatte.
●

ET UiB DER ALLE FØLER SEG VELKOMNE. Det må aktivt arbeides mot rasisme,
mobbing og andre former for diskriminering. Personer uten entydig kjønnsidentitet
må ivaretas. UiB skal være universelt utformet.

●

STUDENTPARLAMENTET OG UIB skal hvert år markere kvinnedagen. Det skal
holdes et arrangement og UiB skal være synlige i den lokale markeringen i Bergen.

●

ET TREDJE KJØNN. UiB skal innføre et tredje kjønn internt på universitetet.

●

BEDRE TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE, både i studie-, undervisnings- og vurderingssituasjon.
UiB skal legge til rette for utvekslingsmuligheter for studenter med studenter med
funksjonsnedsettelse. UiB skal være i forkant for å ivareta de behov som er særegne
for den enkelte, herunder rådgivning, informasjon og støtte. Studenter med
funksjonsnedsettelse skal tilbys en samtale med administrasjonen i forkant av hvert
semester for å sikre god nok tilrettelegging i hvert emne

●

RELIGIØSE KLESPLASS OG SYMBOLER skal kunne bæres fritt, så lenge det ikke
er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis. Ved eventuelle forbud skal
det tydeliggjøres hvilke studier det gjelder.

●

KJØNNSBALANSE. Det må igangsettes aktiv rekruttering for å oppnå kjønnsbalanse
når et kjønn er representert i underkant av 40 % ved et studieprogram. Aktiv
rekruttering kan være ulike typer kampanjer, jente- og guttedager, eller lignende.

●

TILGJENGELIG SAMTALEPARTNER FRA SAMMEN. UiB må tilby en generell
samtalepartner som ikke dømmer på bakgrunn av religion. Dagens studentprest
holder ikke mål med tanke på hvor mange ulike religioner som faktisk er på
universitetet, dagens ordning skaper større forskjeller mellom studentene
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LÆRINGSMILJØ
Noe av det viktigste ved et universitet er hvordan studentene har det i sin studiehverdag. For
å få et best mulig læringsmiljø er det viktig at UiB styrker sin tilrettelegging for studentene og
sikrer at studentdemokratiene har de nødvendige rammene for å kunne drive sitt arbeid.
●

ORGANISERTE KOLLOKVIEGRUPPER. Det bør tilrettelegges for organiserte
kollokviegrupper på alle fakultetene ved Universitet i Bergen, ledet av studenter som
har tatt emnet tidligere. Organiserte kollokviegrupper kan for eksempel skje gjennom
mentorordningen eller gjennom fagutvalgene.

●

GODE SOSIALE FORHOLD for alle studenter. Alle fakultet må ha egne, sosiale
lokaler for studentene. Vi ønsker også å styrke samholdet mellom
studentorganisasjonene ved UiB og andre studieinstitusjoner på Vestlandet.

●

GODE ARBEIDSFORHOLD for alle studenter. Det må lages flere grupperom,
lesesalsplasser og auditorier som må gjøres tilgjengelig som lesesaler i
eksamensperioder. Alle masterstudenter skal ha plass på lesesal. Det må være
tilgjengelig stikkontakter i alle UiBs lokaler der studenter arbeider, inkludert
auditoriene.

●

STUDENTER SKAL BLI TILBUDT BILLIG PC. UiB skal tilby visse PC modeller til en
billig pris til sine studenter. IT-avdelingen skal kunne tilby hjelp om det oppstår
problemer med pcen.

●

STUDIEPOENGGIVENDE LEDERKURS for studenter aktive i studentorganisasjoner
og politikken skal opprettes. UiB må tilrettelegge for deltagelse i
studentdemokratiske- eller politiske verv, gjennom blant annet lønning av slikt arbeid,
og ved å tilrettelegge for kompensert fravær fra obligatorisk undervisning

●

LØNNEDE VERV. Studentorganisasjoner skal finansieres nok til å kunne ha lønnede
verv der dette er avgjørende for en bærekraftig og god drift av organisasjonen.

●

STUDENTSTYRT FADDERUKER, med minst mulig undervisning. Kollektivtransport
om natten og faddervaktordningen må sikres.

●

BEDRE ALKOHOLFRIE TILBUD I FADDERUKEN. Det skal legges til rette for bedre
alkoholfrie arrangementer og alternativer under fadderukene.

●

FLERE ARRANGEMENTER I FADDERUKEN som ikke er alkohol-fokusert.

●

SØPPEL UNDER FADDERUKEN. Det skal settes opp flere søppelkasser og
søppelcontainere på uteområder med høyt trykk av studenter under fadderuken.

●

STYRKET STUDENTDEMOKRATI. Studentparlamentet sitt arbeid må ha forankring
hos studentutvalgene, og fakultetsrepresentantenes plass i Studentparlamentet må
bevares. Alle fakultet må ha kontor til studentutvalgene slik at deres arbeidsforhold
sikres. I tillegg må studentutvalgene ha trygge økonomiske rammer.
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●

EN NASJONAL LÆRINGSMILJØLOV skal ivareta studenters rettigheter.

●

MITT UIB-APPEN skal gjennomgå en totalrenovering for etablering av akseptabelt
brukergrensesnitt og funksjonalitet. Universitetet bør også se på muligheten for å
forbedre Mitt Uibs nettside.

●

GRIEGAKADEMIETS LOKALER skal fornyes og prioriteres.

●

TYDELIG RAMMEVERK FOR BRUK AV EIENDOM BYGGET AV EKSTERNE. UiB
skal ha et tydelig rammeverk for å unngå konflikter mellom eier og bruker av eiendom
som blir disponert av UiB

●

UTVIDET ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALER OG BIBLIOTEKER. UiB skal utrede for
mulighetene for å utvide åpningstidene ved alle lesesaler og biblioteker. Vi ønsker at
lesesaler og biblioteker følger en ny ordning med å holde åpent til klokken 23:00 i alle
ukedager.
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KLIMA OG MILJØ
UiB som kunnskapsinstitusjon har et etisk ansvar for å bidra til et mer miljøvennlig samfunn.
UiB må jobbe aktivt for å nå målet om å være klimanøytralt i 2030. Institusjonen må være et
forbilde for miljøvennlig drift, og redusere sine utslipp.
●

DET SKAL VÆRE ENKELT Å OPPTRE MILJØVENNLIG for studenter og ansatte
ved UiB. Det må kildesorteres i alle etasjer, i alle UiBs bygg. Bruk av papir må
reduseres ved å større grad utnytte digitale ressurser

●

REDUSERE PLASTBRUK OG UNNGÅ MIKROPLAST. UiB skal redusere bruken av
plast så langt det er mulig og aktivt unngår produkter som inneholder mikroplast.

●

REDUSERE BRUKEN AV PAPIR. UiB skal redusere bruken av papir og aktivt
oppfordre til bruk av digitale dokumenter.

●

PRIORITERING AV SYKLING TIL OG FRA UIB. Det skal prioriteres låsbare
sykkelparkeringer ved alle fakultet, men tilgjengelig verktøy for enkle
sykkelreparasjoner. Det skal også arbeides for flere bysykler stasjonert ved Høyden.

●

UTREDE MULIGHETENE FOR FORNYBAR ENERGIPRODUSKJON PÅ UIB SIN
EIENDOM. UiB skal utrede mulighetene for å benytte sin eksisterende eiendom til
produksjon av fornybar energi. Dette kan være gjennom solcellepaneler,
vannoppvarming eller andre fornybare ressurser.

●

STUDENTPARLAMENTET SKAL DELTA PÅ SDG KONFERANSEN og day zero
konferansen. Parlamentet skal være tydelige i planlegging og gjennomføring av
konferansen.

●

UNIVERSITETET I BERGEN SKAL BRUKE TOG FREMFOR FLY der det er
hensiktsmessig. Det skal være naturlig for alle som reiser på vegne av universitetet
og bruke tog og andre miljøvennlige transportmidler.

●

UNIVERSITETET SKAL TA BÆREKRAFT PÅ ALVOR. UiB skal slutte med
investeringer i fossile fond, og aktivt støtte bærekraftig næringsliv. Universitetet skal
aktivt jobbe for oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

●

BILTRAFIKKEN PÅ HØYDEN SKAL REDUSERES med ett mål om bilfritt høyden.
Bilfritt høyden vil kunne ha positiv effekt på klima og nærmiljø. Unntak skal gjøres for
varelevering og andre ytterst nødvendige omstendigheter.
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INTERNASJONALT
Internasjonalisering øker kvaliteten i høyere utdanning. Det skal være enkelt og attraktivt å
reise på utveksling, og studentene som kommer til UiB skal inkluderes godt i studiemiljøet.
UiB skal fremme demokrati, menneskerettigheter og akademisk frihet i samarbeid med
andre utdanningsinstitusjoner.
●

UIB BEST PÅ UTVEKSLING. UiB må arbeide for å være det universitetet som er
best på internasjonalisering i Norge. Det må være flere internasjonale studieprogram
og attraktive utvekslingsavtaler. Avtalene må ha en god kvalitetssikring. UiB må gjøre
det enkelt å utveksle, og det må være forutsigbare godkjenningsprosedyrer av
utvekslingsopphold

●

OPTIMALISERT UTBYTTE AV UTVEKSLING. Studenter må i forkant av utveksling
forberedes slik at deres læring om ulike kulturer blir størst mulig. UiB skal identifisere
hvordan de kan arbeide for en kompetanseheving lokalt hos dem de har
utvekslingsavtaler med, når relevant. I tillegg må inkluderingen av internasjonale
studenter forbedres. For å sikre god integrering må det bli bedre kapasitet på
språkkursene som tilbys ved UiB

●

FLYKTNINGER. UiB må ta en aktiv rolle for å gi flyktninger en god velkomst til Norge.
Dette kan de gjøre gjennom blant annet å tilby opplæringkurs til flyktninger. Det er
viktig med hurtig vurdering av flyktningers utdanningskompetanse fra hjemlandet

●

SCHOLARS- OG STUDENTS AT RISK må opprettholdes og videreføres

●

GRATIS HØYERE UTDANNING, også for internasjonale studenter

●

UIB SKAL VÆRE EN DEL AV EN EUROPEISK UNIVERSITETSALLIANSE. UiB skal
være synlige i den europeiske universitetssamarbeidet ved å være en del av en
europeisk universitetsallianse.
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FAG OG FORSKNING
UiB er et forskningsuniversitet og skal drive med selvstendig, fri og uavhengig
grunnforskning. Dette må også studentene føle at de er en del av i sin studiehverdag.
Gjennom å gi studenter muligheten til å delta i forskning, knytter man studentene tettere opp
mot de akademiske fagmiljøene, samtidig som man knytter sterkere bånd mellom forskning
og utdanning.
●

FORSKNINGSFOKUSET TIL UIB skal gjenspeile fremtidens utfordringer.
Bærekraftig utvikling og fornybar energi skal være et av UiBs prioriterte
forskningsområder. I tillegg skal UiB sin frie og uavhengige grunnforskning bevar

●

STUDENTAKTIV FORSKNING. Alle studenter må inkluderes mer i forskningsarbeid
ved UiB. Vi vil sikre at alle bachelor- og masterstudenter som forsker skal inngå i en
forskergruppe. Studenter som forsker, må få forsikring når dette er relevant

●

OPEN ACCESS. UiB skal arbeide for at all offentlig finansiert forskning publiseres
åpent (Open Access) og tilgjengelig

●

UiB SKAL VÆRE EN ÅPEN ORGANISASJON. UiB må være så åpen som mulig i
prosesser frem til etablering og videreføring av internt og eksternt formaliserte
samarbeid. UiB må være særlig åpen i prosesser som angår studentene. Nettsidene
til UiB må ha informasjon om samarbeidsavtaler, og hvilke føringer avtalene legger.
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