Til:
Fra:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
Sakstittel:
Saksansvarlig:

SP 133/10
Orientering om 200‐års jubileet
Tine Tång Engvik

Programmet for 200‐års jubileet ble sluppet tordag 18. november. Der finnes det en oversikt over de
planlagte arrangementene i løpet av jubileumsåret 2011. Det er blitt uttrykt en bekymring fra ledelsen for
at programmet ikke er studentvennlig nok da flere av arrangementene er lukket, fylt med høykultur og
prominente gjester. Flere av UiOs og Oslos øvrige museer vil vise utstillinger knyttet til jubileet. Skoler i
Østlandsregionen vil få besøk av UiOs best ambassadører, spesielt innen realfag, for å sette fokus på
rekruttering og Universitetet skal åpnes for besøk.
Alle av UiOs arrangement i 2011 vil ha et jubileumspreg. For studentene vil dette spesielt gjelde
semesterstarten. UiO har også satt av en pott som man kan søke til for ulike studentarrangment i løpet av
jubileet.
”Forskningsuniversitetet som studiested”
Jubileumsgruppa har planlagt en konferanse med arbeidstittel ”Forskningsuniversitetet som studiested.”
Konferansen vil samle rundt 200 deltakere fra Norge og Norden. Invitasjonen til UiOs studenter vil sendes
ut gjennom Studentparlamentet. I forkant av konferansen vil AU arrangere en samling for alle tilreisende
studenter hvor vi skal forberede et innlegg til konferansen om studenters forventninger til et
forskningsuniversitet. Konferansen og programmet har bakgrunn i problematikken knyttet til de Nordiske
landenes strategier for å styrke sine forskningsmiljøer , men som fortsatt har mange store utfordringer på
studieområdet. Det vil være presentasjoner av forskningsbasert utdanning i teori og praksis fra
universitetet i Helsinki, demonstrasjon av Anders Malthe‐ Sørenssens prosjekt ”Computers in Science” og
en debatt om forskningsuniversitetetenes største utfordringer som studiested.
Bokprosjekt
Arbeidsutvalget har ikke valgt å lage en egen bok om studentdemokratiets historie fram til år 2010 som det
tidligere er blitt tatt initiativ til. Vi har heller valgt å følge opp og støtte opp om et initiativ tilknyttet
studentjubileet i 2013, et ansvar som ligger hos Forum for universitetshistorie (UiO:200).
Årsfest
På selve årsdagen 2.september 2011 skal det arrangeres en stor bursdagsfest for studenter og ansatte på
UiO hvor de ulike studentkjellerne og foajeene på Blindern skal brukes til store vorspiel før man samles til
fest i det nyåpnede IFI II. Tradisjonen med gratis kake på Frederikkeplassen vil bestå.
Kunnskapsfestivaler
Ellers har jubileumsgruppa lagt opp til 4 ulike "kunnskapsfestivaler" i løpet av jubileet. Da skal hele Blindern
åpnes fire lørdager hvor det skal arrangeres foredrag og sosiale arrangement for store og mellomstore. Det
blir lik en faglige utgave av forskningsdagene som arrangeres på universitetsplassen i sentrum hver vår.
Temaene på disse festivalene er (foreløpig) globaloppvarming, mangfold, digitalisering og mennesket. I en
forlegelse av disse festivalene ønsker man også å åpne etasjene, kontorene og laboratoriene på Blindern for
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å synliggjøre forskning og senke terskelen studenter har for å oppsøke professorer og andre vitenskapelige
ansatte.
Konferanse i regi av SP
Vi i SP har planer om å arrangere en stor tredagers konferanse med en målsetting om å samle over 100
studenter fra hele landet til en stor studentkonferanse på UiO i løpet av vårsemesteret 2011. Program er
under planlegging.
SPs internasjonal uke i februar søker også om støtte fra UiO 200.
Studentguider
I et møte med UiO 200 har vi foreslått å ta i bruk studentguider til omvisning ved besøk til Blindern. I løpet
av jubileet kommer det både skoleklasser og internasjonale delegasjoner til UiO og vi ønsker å ta i bruk
studenter til å guide disse rundt. Vi venter fortsatt på respons fra gruppa.
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