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Politisk plattform er studentenes visjon for Universitetet i Oslo (UiO). UiO er som landets største 

universitet en betydelig samfunnsaktør og dette bør gjenspeiles ved at utdanning og forskning ved 

UiO skal komme samfunnet til gode. Derfor må tilgang på høyere utdanning og fruktene av 

forskningsarbeid være tilgjengelig for det brede lag av befolkningen. 

UiO er et breddeuniversitet hvor levende forskning og undervisning dekker en rekke fagområder. Alle 

samfunnslag og grupper skal ha samme mulighet til å lykkes på UiO. UiO skal ta inn studenter på et 

bredere grunnlag enn bare karakter. Motivasjonsbrev, verv, intervju, arbeidskompetanse og forkurs 

bør benyttes der det egner seg, spesielt på master og PhD.  

 

Gratisprinsippet må ligge til grunn for tilgangen til høyere utdanning i Norge. Gratis utdanning er en 

forutsetning for sosial utjevning mellom kjønn, etniske grupper og sosiale klasser. Innføring av 

skolepenger vil stenge dørene til høyere utdanning for enkelte grupper i befolkningen.  

Tvungent kjøp av pensumlitteratur skal ikke forekomme.  Vi stiller oss derfor kritiske til Kopinors 

forslag til ny digital kompendiumsordning. Universitetet skal utdanne nysgjerrige, kritiske og aktive 

studenter. Frihet i valg av eget pensum er en forutsetning for dette.  

UiO har et nasjonalt ansvar for å utdanne fremtidens arbeidsstyrke; ledere, forskere, lærere og andre 

som skal bidra med kunnskap og verdier i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Derfor bør 

opprettelsen av nye studieplasser være basert på gode fagmiljøer og samfunnsbehov. Nye 

programmer skal ikke opprettes utelukkende av søkerinteresse. Når det fra politisk hold stilles krav til 

institusjonene om å fylle samfunnets behov, må dette også følges opp med økonomiske midler.  

 

Den aktive og nysgjerrige student utvikles gjennom deltakelse i studentforeninger, ikke utelukkende 

på lesesalene. Derfor må UiO sikre disse gode vilkår på universitetet. 

 



De siste årene har det blitt et stadig større fokus på internasjonale rangeringer som Shanghai-

indeksen, rangeringen til Times Higher Education. Studentparlamentet ser med skepsis på denne 

utviklingen så lenge disse er basert på kvantitative mål som ikke nødvendigvis gir et godt mål på 

hverken studie- eller forskningskvalitet. 

 

Studentmedvirkning 

Et levende universitet trenger aktiv studentmedvirkning i alle ledd. Studentene er UiOs største 

gruppe og vi vet hvordan utdanningen fungerer i praksis bedre enn noen annen gruppe på 

universitetet. UiO må derfor se på 20% kravet for studentrepresentasjon som et minimum, og i enda 

større grad invitere studentene inn i styrende organer. Studentparlamentet ønsker også retten til å 

delta på dekanmøtene som observatør. Studentrepresentantene har krav på opplæring i styrearbeid, 

og UiO må følge opp at dette skjer. Antallet styrerepresentanter reduseres fra 11 til 9 ved å kutte 

andelen eksterne styrerepresentanter fra 4 til 2. Disse skal rekrutteres fra det offentlige og andre 

forsknings- og undervisningsinstitusjoner og ikke representere næringsinteresser. 

 

1. Kvalitet i utdanningen 
 

Studenten i utdanning 

UiO må sikre studentene en solid utdanning som er oppdatert på det nyeste innen forskning, og med 

variasjon i undervisning- og evalueringsmetoder. Basisgrupper, labundervisning og en viss grad av 

praksis, i de gradene det er relevant, er viktige supplement til forelesninger og for å skape kontakt 

med de vitenskapelige ansatte og det fremtidige arbeidsliv.  Digitale virkemidler skal brukes som en 

del av forelesningene for å øke deltakelsen blant studentene. Et bredt sett med undervisnings- og 

evalueringsformer er en forutsetning for at studentene skal sikres nødvendig og nyttig kompetanse.  

Studentene skal ha krav på automatisk skriftlig begrunnelse i Studentweb ved alle eksamener. Ved 

klage på eksamen skal UiO benytte blind omsensur. Dette sikrer studentene en rettferdig klage og en 

ny helhetlig vurdering av eksamen. Studentene skal testes i flere evalueringersformer som senere 

teller på den endelige karakteren.  

 

Studenter skal ha mulighet til å studere på heltid. Stat, kommune og studentsamskipnaden må gå 

sammen om en omfattende boligdugnad for å møte boligkrisen i Oslo. Vi ønsker 4000 nye 

studentboliger innen 2020. Stipend og lån må bli individuelt tilpasset for om man trenger 

studiestøtte i 10 eller 11 måneder. SP krever at stipend og lån økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i 

folketrygden. 

 

Inntak og rekruttering 

 Studiekvalitet handler ikke om å rekruttere de beste studentene, men om å gi studentene best mulig 

vilkår til å utvikle seg faglig og som mennesker. Skolen er ikke den eneste arenaen for kunnskap. 

Gode fagmiljøer skapes i sjiktet mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Derfor ønsker SP at UIO 

jobber for å utvikle og utvide yrkesveien for inntak. SP krever gode rutiner for innpass av fag fra 



andre institusjoner, innenlands og utenlands. 

 

Relevant og god undervisning 

Bachelor- og mastergradstudenter skal i større grad involveres i forskningen på institusjonen, for 

eksempel som vitenskapelige assistenter eller som studentassistenter. 

SP krever kollegavurdering som en del av UiOs pedagogiske opplæring av sine undervisere.  

Kollegavurdering er en form for evaluering som gir rom for læring, og ikke fungerer som 

arbeidsgivers kontroll av ansatte.  

Undervisningskompetanse bør veie tungt ved ansettelser i undervisningsstillinger på UiO. Dette må 

følges opp med jevnlig pedagogisk kursing for alle ansatte som skal undervise.  

 

 Studietilbudet ved UiO skal være knyttet til arbeidslivet. Veiledning og praksis skal inngå i 

samarbeidet med arbeidsgivere, gjerne i forbindelse med skriving av bachelor- og masteroppgaver. 

UiO må gi studentene tilstrekkelig informasjon om studietilbudet, hvilken kompetanse man får etter 

endt utdanning og om behovet i arbeidsmarkedet rundt de ulike utdannelsene. 

 

Forskningsbasert undervisning skal sikres gjennom en nasjonal særavtale som regulerer forholdet 

mellom forskning og undervisning. Denne må tilrettelegges og tilpasses tverrfakultære forskere og 

forskningsmiljøer. Forskningsmetode må vektlegges tidlig i bachelorprogrammet. SP krever en ny 

særavtale mellom fakultetene, slik at tverrfaglige programmer kan ha råd til å benytte seg av 

forelesere innenfor forskjellige fakulteter og institutter. 

 

Bachelorgraden 

UiO har ansvar for at innholdet i bachelorgraden gjør den til en selvstendig og avsluttende grad.  

 

 

2. Miljø 
Klima- og miljøkrisen er vår tids største utfordring. UiO skal være en foregangsinstitusjon gjennom 

forskning, formidling og praksis. Som en viktig premissleverandør for nåtidens og framtidens 

samfunn skal UiO tilrettelegge for utdanninger med tverrfaglig klima- og miljøfokus. Grønn forskning 

skal prioriteres ved tildelinger av forskningsmidler og forskningsprosjekter. Resultater og innovasjon 

må synliggjøres, ikke bare internt på universitetet, men i samfunnet forøvrig.  UiO bør ha et sterkt 

fokus på grønne løsninger som kan ta over for fossile energikilder. Energidagen er et godt tiltak for 

synliggjøring av miljøarbeid. UiO skal ikke drive med forskning som øker eller forlenger 

petroleumsutvinning. 

Studenter er en av de største passasjergruppene i Oslos kollektive reisetilbud. Derfor må ringbanen 

utvides slik at antallet avganger på linjene kan økes, og flere områder kan omfattes av t-banen. Alle 

heltidsstudenter skal få studentrabatt på kollektivtransport.  



 

3. Innovasjon og forskning 
 

UiO skal jobbe for å rekruttere yngre forskere til stipendiatstillinger og legge bedre til rette for å gå 

fra master- til doktorgradsprogram. Publisering av forskningsresultater skal skje i Open Access. Så 

lenge det ikke bryter med personvernet så skal grunnlagsmateriale for forskning være tilgjengelig. 

Masterstudenter skal få opplæring i vitenskapelig formidling og oppfordres til å publisere sine funn i 

Open Access. 

 

Innovasjon er å skape nye verdier ved å bruke nye metoder, tenkemåter og ny vitenskap. Innovasjon 

for Universitetet handler om at forskningsfunn settes ut i praksis gjennom nye løsninger og 

handlingsmåter, og dermed bidrar til utvikling. Det er viktig at UiO er et skapende universitet. Verdier 

som skapes gjennom forskning ved institusjonen må komme Universitetets fellesskap til gode. Ced et 

økonomisk overskudd skal dette tilfalle institusjonen. 

 

UiO skal være et ledende forskningsuniversitet i Norge og Europa. En tydelig profil på faglig bredde 

og grunnforskning må ivaretas. Der det er hensiktsmessig bør UiO samarbeide med næringslivet og 

offentlig sektor. For å sikre en fri forskning må forskningsområder ikke defineres av 

næringsinteresser, og finansieringspartnere ved forskningsprosjekter på UiO skal gjøres tilgjengelig 

via en elektronisk oversikt på universitetets nettsider. 

 

Studentparlamentet vil arbeide for at søknadsprosessene til Norges forskningsråd og EU sine 

forskningsmidler gjøres enklere og mindre tidkrevende. Dette vil legge til rette for at institusjonene 

selv i større grad får prioritere, og sikrer akademisk frihet. 

 

4. Læringsmiljø 
 

UiO skal ha landets beste læringsmiljø. 

 

Det fysiske læringsmiljøet 

Studentarbeidsplassene må tilfredstille alle rimelige krav til en arbeidsplass. Derfor skal studentene 

ta del i alle vernerunder hvor studentene arbeider og oppholder seg. Etter en slik vernerunde har 

administrasjonen ansvar for å utvikle en rapport til de studenttillitsvalgte. Kanalene for å si ifra om 

dårlige kår må være synlige for studentene. UiO må ha midler til oppussing og forbedring av 

studentarbeidsplasser når feil avdekkes. Ved utbygging eller restaurering skal det legges til rette for 

at studenter kan benytte andre lokaler, slik at kapasiteten ikke blir redusert. Alle lokaler ved UiO skal 

innfri kravene om helse, miljø og sikkerhet til enhver tid.  

 

UiO har ansvaret for at studenter med funksjonshemminger og lærevansker vet hvilke rettigheter de 

har, og hvor de skal henvende seg for å få studiene tilrettelagt. Disse studentene skal kun trenge å 

søke om eksamenstilrettelegging én gang, og universitetets fasiliteter skal være lett fremkommelig 

for funksjonshemmede. 



 

Staten skal sørge for uføreforsikring til studentene. Deltidssykemelding for studenter må bli en 

permanent ordning. 

 

 

Psykososialt læringsmiljø 

Alle studenter skal ha et veiledningstilbud som berører alle aspekter ved studiehverdagen, og ser 

studenten under ett. Prosjektet Forberedende Veiledning må implementeres på alle fakulteter. Det 

kommende ”Si Fra”-systemet skal sikre studentenes rettssikkerhet og kun angjeldende instanser og 

personer skal være involvert i saksgangen i varslingssaker. Aktivt informasjonsarbeid er nødvendig 

for at studenter skal få kjennskap til hvor de kan få hjelp, og hvordan de kan varsle. Studentombud 

skal ansettes senest i løpet av høsten 2012. Det psykososiale læringsmiljøet må evalueres 

regelmessig. Fadderordningen må være bevisst på problemstillinger knyttet til alkohol og inkludering. 

Studenter burde få de samme rettighetene som elever i grunnskolen og ansatte i arbeidslivet. 

 

Mange studenter jobber med stort press på seg fordi skillet mellom fritid og arbeid i stor grad 

bestemmes av dem selv. Prestasjonspress og skadelige konkurransekulturer må møtes med lokale 

tiltak. 

 

5. UiO - et universitet i verden 
 

Som Norges største kunnskapsinstitusjon er det naturlig at UiO er synlig utenfor landets grenser. Den 

beste kompetansen er ikke nødvendigvis norsk. UiO bør se til utlandet ved ansettelser i undervisning- 

og forskningstillinger, da dette vil være positivt for fagmiljøene og for studentene. 

 

Utveksling 

Utveksling kan gi nye perspektiver, nye sosiale- og faglige impulser, og fremme kulturelt mangfold og 

respekt. Dette er positivt for den enkelte student, for universitetet og for samfunnet som helhet. UiO 

skal derfor tilrettelegge for enkle og oversiktlige søknadsprosesser i forbindelse med utveksling og 

enklere saksbehandling for godkjenning av fag tatt i utlandet. 

 

Utenlandske studenter ved UiO 

Gratisprinsippet skal gjelde for utenlandske studenter ved UiO. Dette er et viktig middel både for å 

tiltrekke seg studenter, men også for at muligheten til å studere ved UiO ikke skal være avhengig av 

hjemland, eller økonomisk og kulturell bakgrunn. UiO må sørge for at alle utenlandske studenter får 

tilbud om bolig 

Inkludering 

Sosial og faglig inkludering av studenter fra andre land, skjer best gjennom felles språk. Derfor skal 

universitetet tilby norskkurs for alle internasjonale studenter. Samtidig må universitetet ha et 

bredere emnetilbud på engelsk,som også kommer norske studenter til gode. Dette skal ikke gå 

utover undervisningskvaliteten. Gode fadderordninger tilpasset de utenlandske studentene trengs 

også. 



 

Solidaritet 

Studenparlamentet støtter studenter i kamp mot voldelige og diskriminerende regimer.  UiO skal 

kjempe for ytringsfrihet og akademisk frihet på den internasjonale arena, og skal påvirke våre 

samarbeidspartnere der det er mulig.  Universitetet skal fortsette å ta del i arbeidet med Scholars at 

Risk (SAR).  

 

Hjerneflukt 

En rekke fattige land opplever at den utdannede delen av befolkningen emigrerer til andre, ofte 

vestlige, land hvor arbeidsvilkår og lønnsnivå er bedre. Utviklinglandene blir dermed tappet for 

kvalifisert arbeidskraft innen helsevesen, industri, forskning og andre viktige samfunnsområder. 

Norske arbeidsgivere skal ikke drive aktiv rekruttering i utviklingsland, og staten har et ansvar for å 

dekke hjemlig arbeidskraftbehov gjennom utdanning. 

 

6. Likestilling og mangfold i akademia 
 

Universitetet i Oslo skal bidra til sosial utjevning gjennom å tilby gratis og allsidig utdanning til alle. 

Likestilling handler ikke bare om like muligheter, men også om å skape et universitet som speiler 

mangfoldet i samfunnet ellers. For å bidra til å løse morgendagens utfordringer, må UiO ha en 

rekrutteringspraksis som sikrer like muligheter for alle, samtidig som man sikter mot å rekruttere 

flere fra underrepresenterte grupper. 

Begge kjønn skal ha like muligheter for å gjøre det godt og utvikle seg i akademia. Når 

profesjonsutdanningene innen helsefag og flere naturvitenskapelige studier er sterkt dominert av ett 

kjønn, står universitetet og samfunnet overfor et likestillingsproblem som må møtes med tiltak. For 

helseprofesjonene med høyt karaktersnitt bør det åpnes for tilleggspoeng som en siste utvei dersom 

andre tiltak ikke fungerer. Samtidig må UiO kontinuerlig arbeide for å rekruttere og inkludere begge 

kjønn på alle studier. Her må det settes av penger til lokale, kvalitative tiltak. 

  

Likestilling ved ansettelser 

Studentparlamentet vil at UiO innfører moderat kjønnskvotering ved ansettelser av professorer. Etter 

utdanningsboomen på 1970-tallet har rekrutteringsgrunnlaget blant kvinner økt, men det er fortsatt 

kun 26 prosent kvinner i professorstillinger ved UiO. Både kvinner og menn skal være akademiske 

forbilder for studentene. Moderat kjønnskvotering til professorstillinger er et effektivt tiltak for å 

endre den skjeve kjønnsbalansen i akademia og det diskriminer ikke et kjønn, men legger vekt på at 

ved ansettelser av personer med like kvalifikasjoner blir det underrepresenterte kjønn prioritert. 

Moderat kjønnskvotering er ikke en ”quick-fix” og legger derfor til rette for at de underliggende 

problemene i dagens akademia kan bli løst. Mentorordningen må styrkes, timebruken til en 

professor må evalueres og UiO må ta opp kampen på at publikasjonspoeng blir rettferdig tildelt. 

Likevekt av kjønn i ansettelseskomiteer skal forekomme. UiO skal utlyse alle sine stillinger offentlig. 

 

Mentorordningen  



Ordningen med mentorprogrammet må viderføres og styrkes i årene som kommer. Alle som deltar i 

programmet må forplikte seg til et års deltagelse og ordningen skal prioritere det underrepresenterte 

kjønn.  

 

Insentivmidler for likestilling 

Insentivordningen for ansettelser av kvinner i høyere vitenskapelige stillinger ved Matematisk-

naturvitenskapelig fakultet må evalueres. Formålet må være å se på om insentivmidlene virkelig 

belønner gjennomtenkt likestillingspolicy.  

 

Mangfold i studentorganer 

Studentparlamentet vil jobbe aktivt for å rekruttere minoritetsstudenter til sine organer, og vi ønsker 

et aktivt samarbeid med studentorganisasjoner for minoritetsstudenter. 


