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KJERNESAKER  

Flere og jevnere fordelte praksisplasser 

-       Tilbudet om praksisplasser burde være like jevnt utover de ulike 

studieretningene, slik at alle har muligheten til å bli kjent med 

næringslivet de en gang skal møte. 

 

Grundigere tilbakemeldinger i vurderingssituasjoner 

-       Moderat Liste ønsker mer detaljerte tilbakemeldinger i 

vurderingssituasjoner, samt sensur som følger fristene. 
 

Forbedring av universitetets mentale helsetilbud 

-        Det må etableres konkrete lavterskeltilbud for bedringen av mentale 

helseproblemer, som fungerer effektivt i praksis. 

Universell utforming av alle universitetsbygg 

-        Alle studenter skal på lik linje kunne benytte seg av universitetets 

mange bygg, uavhengig av deres fysiske tilstand. 
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Mer studentvennlige priser på kollektiv transport 

-        Studenter burde tilbys prisreduksjoner som skal gjøre det å benytte 

seg av offentlig transport, mer attraktivt. 
   
   
  

Moderat Liste er en studentpolitisk liste med røttene sine plantet i et 

liberalkonservativt grunnsyn. Vi er en engasjert gjeng studenter som alle 

brenner for UiB-studentens velvære, da med et særlig fokus på studentens 

mulighet for personlig utvikling. Vi har et ønske om at studentene skal ha 

skal alle mulighetene de trenger til å utvikle seg på best mulig måte i løpet 

av tiden deres ved universitetet, og fører dermed politikken vår med 

hensyn til individets rett til frihet og likhet. Vi i Moderat Liste jobber for å 

finne frem til gjennomførbare løsninger på reelle problemer som 

medstudentene våre faktisk opplever. Ønsket vårt er at universitetet alltid 

skal gjøre sitt beste for å møte studentenes mange ulike behov, og setter 

på dagsorden temaer som blant annet viktigheten av grundige 

tilbakemeldinger i etterkant av vurderingssituasjoner, et mer aktivt samspill 

mellom studenten og næringslivet han eller hun en gang vil møte, og ikke 

minst, bedringen av studentenes mentale helse. Etter to lange år er 

endelig pandemien så godt som over i vår del av verden, og hvis det er 

noe denne tiden har lært oss, så er det viktigheten av å ta vare på- og 

bygge hverandre opp. Mental helse er viktigere enn noensinne, og det 

gjelder spesielt for oss studenter. Tiden er inne for å bygge studenten opp 

igjen og gjenopprette de mulighetene som trengs for å vokse videre, og 

nyte et godt og givende studentliv her i vår fantastiske by.  
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UTDANNING  
   

Utdanningen vi mottar fra UIB skal gi oss et faglig tyngdepunkt og 

kompetanse for hva som møter oss etter endt studietid.  Dette mener vi i 

moderat liste oppnås best ved å legge til rette for like muligheter hva 

gjelder praksisplasser og en god mentorordning.  
   

Praksisplasser  
Vi i moderat liste setter like muligheter for alle studenter øverst på vår 

politiske agenda. Å skaffe seg verdifull erfaring fra praksis er noe vi 

mener bør være forbeholdt samtlige studenter. De fleste av oss skal ut å 

møte næringslivet etter endt studie, derfor må universitetet legge til rette 

for en jevnere fordeling av praksisplasser på de diverse 

studieretningene.  

Det er flere fordeler for en student å velge praksis, når emnet tillater dette. 

Du øker sjansen din for å jobbe med noe du har lyst til. Dette viser 

kandidatundersøkelsen fra 2020. Du utvider også din egen kunnskap ved 

å ta læring i en bedrift. Du får et bedre nettverk samt erfaring fra 

arbeidslivet.  
   

Mentorordning  

En god mentorordning er en del av grunnfundamentet for en god start på 

studietiden. Vi ønsker å fortsette forbedringen av mentorordningen, slik 
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alle studenter får god oppfølgning av en faglig sterk student ved sitt 

fakultet.  

Vi i moderat liste ønsker en sterkere kursing av mentorene, det er 

vesentlig at mentorene har et element av veiledningskompetanse overfor 

studentene de skal assistere.  

 

 

Eksamen  

Vi i moderat liste mener at det bør tas i bruk flere varierte 

eksamensformer, der det lar seg gjøre, for at studenter skal kunne vise 

sin beste kompetanse. Dette innebærer mindre bruk av skoleeksamen 

som vurderingsform, hvor vurderingsformer som hjemmeeksamen, 

mappevurdering og muntlig eksamen vil være vurderingsformer hvor 

studenter får vist bedre kompetanse.  
 

I tillegg har vi fire andre punkter rundt eksamen som vi ønsker å 

arbeide for  

o Avvikle kveldseksamen  

o Åpne for mer varierte eksamensformer, der det lar seg 

gjøre  

o Øke graden av tilrettelegging for eksamen 

o Arbeide for to-sensur, der det lar seg gjøre  
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Ex-Phil  

Vi i moderat list mener at Exphil skal fjernes som obligatorisk emne ved 

universitetet, men beholdes som et valgfritt emne for dem som ønsker å 

benytte sine frie studiepoeng her. Vi er av den oppfatning av studenter 

ser lite nytte av faget.   
  

  

LÆRINGSMILJØ  
   

En av de viktigste faktorene for god læring er hvordan studentene har det 

rundt seg. Moderat liste vil bidra med å påvirke UIB i en enda bedre retning 

i å tilrettelegge for god læring. Dette starter ved å tilpasse alle bygg til at 

alle studenter kan benytte seg av dem. I tillegg til å opprettholde en god 

standard på samtlige universitetsbygg.  
 

Universell utforming  

Et universitet bærer ansvaret for å sørge for at alle studenter kan få delta 

på mest mulig likt grunnlag.  Alle studenter skal på lik linje kunne benytte 

seg av universitetets mange bygg, uavhengig av deres fysiske tilstand. 

Dette innebærer å ha heis tilgjengelig i alle bygg, rullestolrampe ved 

innganger og god plass i korridorer.   
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Digitalisering  
Moderat liste forstår at studenter lever i en digitalisert hverdag. Derfor 
ønsker vi at UIB skal gjøre sitt for å henge tritt med utviklingen. Dette er 
punktene vi mener må videreføres/ utbedres.  

• Det skal alltid være mulig alle studenter å følge med på 

forelesninger digitalt  

• Alle forelesninger skal tas opp og legges ut - skal være 

tilgjengelige frem til eksamen   

• Mitt UIB må utbedres og gjøres mer brukervennlig  

 

Kontroll av standard på bygg  

Det er få ting som kan ødelegge leselysten mer enn som å sitte i et bygg 

med tung luft, små vinduer og trang plass. Moderat liste vil sørge for at alle 

universitetsbygg leverer en god standard og mulig enda bedre! Moderat 

Liste ønsker en faglig utredning av universitetsbyggenes standard.   

 

MANGFOLD OG LIKESTILLING  

Vi i Moderat Liste ønsker en kjønnsbalanse på alle universitetets faglige 

nivå.  

Det er viktig at Universitetet etterstreber rollemodeller for flest mulig 

studenter. Det vil medfølge at vi aktivt jobber mot og er involvert i 

prosesser hvor vi kan gjennomføre dette. Vi vil også se på tiltak for å få 

flere utvekslingsstudenter hos  
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UIB. Dette kan bedre rekkevidden til UIB, ved å lage trygge 

samlingsarenaer for sosial og faglig aktivitet.  

Kultur  
Kultur mener vi i Moderat Liste er en sentral del av studenttilværelsen. 
Det er en viktig del av studenters utvikling å lære om andre kulturer, og 
norsk kultur.  

• Kultur- og idrettsarrangementer burde etterstrebes   

• Gratis inngang for studenter på museer, minst én gang i uken  

Utvekslingsstudenter  

- Skape gode samlingsarenaer for utvekslingsstudenter  

- Legge til rette for at UIB kan motta flere utvekslingsstudenter  

  
Kjønnsbalanse  

- Etterstrebe kjønnsbalanse i UIBs ansettelsesformer, der det lar seg 

gjøre.  

- Sørge for at UIB promoterer likestilling aktivt.  
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VELFERD  
  

Vi tar studenters velvære på alvor! Etter en lang pandemi som har gått 

hardt utover hverdagen til de fleste, ønsker vi en revitalisering av 

velferdsløsninger for våre studenter.  

Helse  

Mental helse er viktigere enn noensinne, og det gjelder spesielt for oss 

studenter. Tiden er inne for å bygge studenten opp igjen og gjenopprette 

de mulighetene som trengs for å vokse videre, og nyte et godt og givende 

studentliv her i vår fantastiske by.  

• Universitetet skal tilby gratis prevensjonsmidler til studentene sine  

• Universitetet skal tilby gratis klamydiatester til studentene sine  

• Bedre psykiske helsetilbud (lavterskel)  
•  

Studentboliger  

Vi ønsker bedre kvaliteten på studentboliger i Bergen. Det finnes flere 

mulige tiltak en kan se på for å forsøke å påvirke de ulike aktørene 

innenfor studentbolig virksomhet. Dette kan være å:  

• Redusere dokumentavgiften for førstegangskjøpere  

• Fortsette å bygge studentboliger i høy takt, og ruste opp allerede 

eksisterende studentboliger. Dette for å unngå presset på 

boligmarkedet  

Studentbarer  

• Studentbarer skal være mer åpne og tilgjengelige for ikke-studenter  

• Lengre åpningstider, der det er mulighet og behov  
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FAG OG FORSKNING  

En bedre kobling mellom utdannelse, fag og forskning  

  

UiBs begynnende satsing på et honours-program er et velkomment 

element i utdanningsmulighetene på universitetet. Men i tråd med tanken 

å kunne dyrke frem mer, bredere og bedre kunnskap, bør UiB også se 

utover sine egne institusjoner. Et styrket samarbeid med 

forskningsinstituttene er en måte dette kan gjøres.  

De siste årene har doktorgradsutdanningen i større grad blitt gjennomført 

som et samarbeid mellom institutt og universitet – med førstnevnte som 

arbeidsgiver og prosjektansvarlig, sistnevnte som gradsgivende og 

støttende institusjon. Dette samarbeidet bør kunne ekspandere til å også 

gjelde de andre utdanningstypene, herunder master- og (i enkelte 

tilfeller) bachelorutdanningene.  

Fra instituttsektorens side er det allerede mulighet for masterstudenter å 

jobbe og skrive sine oppgaver dersom de relaterer seg til pågående 

prosjekter der. Det er også tidvis tilgjengelige posisjoner som 

vitenskapelig assistent for eksempel med ansvar for databehandling. 

Problemet er at kontakten mellom UH- og instituttsektoren i dag gjør at 

mange studenter overser, og dermed mister, denne muligheten.  

Mer institusjonaliserte kontaktflater mellom universitetet og instituttene er 

derfor nødvendig. Denne kommunikasjonen må nås helt «ned» til 

studentene selv, som må kunne etablere kontakt der de kan ha en 

relevant rolle å fylle. Et bedre studentrettet samarbeid mellom UiB og 

forskningsinstituttene vil tjene alle parter – mest av alt studentene selv, 
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som får verdifull arbeidserfaring, akademisk erfaring, og økt faglig 

kunnskap.  

  
Moderat Liste mener at:  

·       UiB skal ha mer formalisert kontakt med forskningsinstituttene.  

·       Kontakten skal tjene studenter på relevante fakulteter og 

institutter  

·       At studenter gjennom denne kontakten lettere skal se og få 

muligheten til å  

o Jobbe som vitenskapelige assistenter ved 

forskningsinstitutter, og/eller  

o Få mulighet til å gjennomføre større arbeid 

(bacheloroppgave, masteroppgave) ved instituttene, der 

tematikken knytter seg til pågående forskningsarbeid der  
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KLIMA OG MILJØ  
Moderat Liste vil fortsette å sette klima og miljø på agendaen for sine 

velgere. Vi bryr oss om realistiske løsninger som kan gjennomføres i tråd 

med UIB.  

Følgende punkter oppsummerer de viktigste sakene for oss.  

• Studentvennlige priser på offentlig transport og innføre 

studentkort på skyss transport  

• Bærekraft skal tas på alvor  

• Innføre eller oppfordre til mer resirkulering o Flere muligheter 

til pant  

o Tilpasse søppelbokser til studentenes forbruksvarer  

• Flere plasser til sykkelutleie  
  


