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HANDLINGSPLAN 2012/2013 

 

Innledning 

Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet skal arbeide for i 

perioden 2012/2013.  

 

1. Kvalitet i utdanningen! 

Studentparlamentet krever: 

a. forskning som en del av utdanningsløpet på bachelorgradnivå. 

b. at studenter på masternivå skal ta del i pågående forskningsprosjekter . 

c. at studentene i løpet av en grad opplever varierte undervisnings- og vurderingsformer. 

d. at basisgrupper etter modell fra juridisk fakultet skal implementeres på alle fakulteter. 

e. digitale hjelpemidler som øker deltakelse i undervisningen. 

f. at alle forelesninger skal podkastes. 

g. at alle undervisere skal kurses jevnlig i pedagogikk og undervisningsmetode. 

h. kollegavurdering for alle undervisere. 

i. praksis i samarbeid med arbeidslivet skal styrkes og utvides. 

j. at studentene skal få automatisk digital begrunnelse på eksamen . 

k. at det skal innføres underveisvurdering på alle emner der dette er hensiktsmessig. Denne skal ha en 

innvirkning på sluttkarakteren i faget.  

l. at det skal gjøres lettere å ta fag på tvers av studieretninger og fakulteter. 

m. at tvunget kjøp av pensum ikke skal være en del av avtalen med KopiNor om en ny, digital løsning 

for bruk av faglitteratur samt at den nåværende avtalen med tvunget kjøp ikke fornyes. Hvis 

KopiNors forslag til ny digital kompendiumsordning fortsetter vil vi som studenter gå til 

protestaksjon. 

n. at faglige styrker skal være det styrende for hvordan man prioriterer fagområder på Humanistisk fakultet, 

gitt den vanskelige økonomiske situasjonen fakultetet er i. 

o. at UiO skal tilby kvalifiserende kurs i realfag. 
p. at all IT på universitetet skal være basert på åpne og frie løsninger og formater. 
q. at UiO skal være den utdanningsinstitusjonen som publiserer flest åpent tilgjengelige artikler i 

Norge. 
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2. Et miljøvennlig universitet 

Studentparlamentet krever: 

a. at Universitetet i Oslo (UiO) skal prioritere forskning på fornybar energi, fremfor forskning på fossilt 

brensel 

b. at kildesortering innføres på hele UiO 

c. at UiO skal samarbeide med Oslo kommune for å bli europeisk miljøhovedstad i 2016 

d. at UiO skal oppfylle 40 av 50 indikatorer i Best Green University Practice-håndboka 

 

3. Læringsmiljø 

Studentparlamentet krever: 

a. at studenter med varige funksjonsnedsettelser kun trenger å søke om tilrettelagt eksamen én gang i 

løpet av studietiden 

b. at Forberedende Veiledning implementeres på hele UiO 

c. at det skal finnes et undervisningstilbud i alle emner innenfor barnehagenes åpningstider 
d. at UiO skal innføre klare retningslinjer for faglig veiledning. 

 
 

4. UiO – et universitet i verden 

Studentparlamentet krever: 

a. at studenter i søknadsprosessen til utveksling kun forholder seg til én administrativ enhet 

b. en liste med emner fra andre universiteter som har blitt godkjent av UiO tidligere, og at prosessen for 

godkjenning ikke skal overstige to måneder. 

c. at alle internasjonale studenter skal få tilbud om norskundervisning 

d. at UiO skal opprette flere fellesgrader, både nasjonalt og internasjonalt 

e. at UiO etablerer flere engelskspråklige emner. 
 

5. Likestilling og mangfold i akademia 

Studentparlamentet krever: 

a. tilleggspoeng for det underpresenterte kjønn på profesjonsstudier i helsefag med høyt karaktersnittet 

b. at arbeidstiden for vitenskapelig ansatte skal være tilnærmet lik resten av arbeidslivet 

c. at dagens incentivordning med ekstramidler ved ansettelser av kvinner evalueres 

d. at UiO oppfyller mållovas krav om at 25 % av trykksaker og tekster på nett skal være på nynorsk. 
e. at UiO skal rekruttere flere av det underrepresenterte kjønnet som faddere og gruppelærere o.l. 
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6. Makt til studentene! 

6.1 Studentparlamentet krever: 

a. at program-, institutt- og/eller fakultetsledelse skal ta initiativ til jevnlige møter med studenttillitsvalgte 

på fakultetet 

b. at antall eksterne styrerepresentanter i Universitetsstyret reduseres til to  

c. opplæring av alle studentrepresentanter i styrer og utvalg på universitetet 

6.2 Studentparlamentet skal: 

a. arrangere minst to konferanser for å styrke samarbeid og fellesskap blant studentene 

b. arrangere møter for studentrepresentantene i fakultetstyrer fem ganger per kalenderår 

c. arrangere studentutvalgslederforum ti ganger per kalenderår 

d. sørge for at valgdeltakelsen ved Studentvalget 2013 økes 

e. sørge for at faglig-sosiale midler for studentene skal fordeles av de aktuelle studentenes 
tillitsvalgte. 

 

 

 

Forkortelser: 

UiO = Univeristetet i Oslo
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