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TIL:  Studentparlamentet ved UiO 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 
 

2. INNKALLING TIL MØTE 02/13 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
 
          
Tid: 21.mars 2013, kl 17:00-21:00  
Sted:      Rådsalen, Lucy Smiths hus  
 
 
 SAK 
17:00   Leder av Studentparlamentet åpner møtet 

Utdeling av delegatskilt og navnerunde 
016/13  Valg av møteledelse og referent    
017/13  Godkjenning av innkalling og dagsorden   
018/13  Godkjenning av referat     
019/13  Godkjenning av valgprotokoller     
020/13  Orienteringer      

 
17:30 021/13  Forsvar gratisprinsippet!     Vedtaksak 
18:00 022/13  Økonomireglement     Vedtaksak 
18:15 023/13  Ettergodkjenning av oppnevninger   Vedtaksak 
 
18:25 PAUSE MED MAT 
 
19:00 024/13  Utdanningsmuligheter for flyktninger og asylsøkere Vedtaksak 
19:45 025/13  Statutter for undervisningsprisen    Vedtaksak   
19:55 026/13  Studer når du vil      Vedtaksak 
20:40 025/13  Innkomne resolusjoner     Vedtaksak 
 
 Eventuelt 
 Møtekritikk 
21:00     Møteslutt 
 
 
Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før tirsdag 19. 
mars kl. 15:00 til m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no. 
 

mailto:m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no
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Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv 
kontakte sin vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Marte på tlf. 22 85 70 44 eller send  
e-post til m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no.   
 
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Morten Bakke Kristoffersen 
Leder i Studentparlamentet ved UiO 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 020/13 
SAKSTITTEL:    Orienteringer 
SAKSANSVARLIG:       Morten Bakke Kristoffersen  
 

 

Siden sist møte har jeg slitt med en del sykdom, noe som har gjort at jeg dessverre har vært litt 1 

fraværende fra kontoret. 2 

 3 

Handlingsplanen 4 

Studentkonferansen ble avholdt med færre deltagere enn vi skulle ønske, men vi er fornøyd med 5 

programmet som ble satt sammen og det virket på tilbakemeldingene vi fikk at de som var der hadde 6 

det bra. Fikk dessverre bare vært med en dag pga sykdom. 7 

 8 

Organisatorisk 9 

Etter konferansen har det vært studentvalg og ansettelse av en vikar som har vært fokus. En vikar er 10 

forhåpentligvis på plass innen dette møte. 11 

 12 

NSO 13 

Skal delta på det regionale formøte i Drammen. En orientering om det kommer muntlig. 14 

 15 

Samarbeid 16 

Ble invitert på parlamentsmøte til NLA høgskolen for å snakke om vårt studentparlament og landsmøtet 17 

til NSO. 18 

  19 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
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SAKSNUMMER: SP 020/13 
SAKSTITTEL:    Orienteringer 
SAKSANSVARLIG:       Solveig Maria Figenschou  
 

 

Innledning – sykdom 20 

Denne gangen får dere ikke en orientering delt inn etter punktene i handlingsplanen. Grunnet sykdom 21 

og noe ferieavvikling har det politiske arbeidet stangnert, og vi har hatt nok med å holde hjulene i gang. 22 

For ordens skyld: vi har én i 80 % sykemelding, én i 50 %, og én som har slitt med forkjølelse i over tre 23 

uker. Selv hadde jeg ferie fra 4.-8. april, men jobbet litt innimellom. I tillegg har listejobbing stått sentralt 24 

for flere av oss, i forbindelse med frist for valgmateriell 11.mars. 25 

 26 

Internt handlingsrom 27 

Uken jeg hadde ferie, smalt det i sentraladministrasjonen på UiO. Bakgrunnen for dette, var 28 

omorganiseringsprosessen Internt handlingsrom som handler om å kutte ressurser fra 29 

sentraladministrasjonen (50 millioner) som skal overføres til primæroppgavene forskning og utdanning. 30 

For å få til dette har ledelsen ønsket å tegne opp et nytt organisasjonskart i administrasjonen. 31 

Problemet var at tjenestemannsorganisasjonene (alle sammen, som representerer over 6000 ansatte) 32 

følte at den nye organisasjonen ble presset igjennom uten nødvendig konsekvensutredning. Ny modell 33 

skulle nemlig vedtas på møtet i Universitetsstyret 12. mars. Helge organiserte møter og snakket med 34 

tillitsvalgte og ansatte mens jeg var på ferie, og vi endte med å stemme imot ledelsens forslag på møtet. 35 

Forslaget gikk likevel igjennom med rektor dobbeltstemme. For dere som er opptatt av denne saken, se 36 

disse nettsakene for mer  info:  http://universitas.no/nyhet/58139/-udemokratisk-rotete-og-37 

ureglementert og http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/03/styret-vedtok-omstridt-38 

omorganisering.html  39 

 40 

Styremøte 12. mars 41 

Vi vedtok ny organisering for lektorprogrammet, og forslag til nye eksterne styrerepresentanter. Spør 42 

gjerne om dere lurer på noe i forbindelse med dette. Saksliste: 43 

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2013/03-13/sakskart.xml 44 

http://universitas.no/nyhet/58139/-udemokratisk-rotete-og-ureglementert
http://universitas.no/nyhet/58139/-udemokratisk-rotete-og-ureglementert
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/03/styret-vedtok-omstridt-omorganisering.html
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/03/styret-vedtok-omstridt-omorganisering.html
http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2013/03-13/sakskart.xml
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   45 

Oppnevninger 46 

Jeg og Emilie har jobbet med å finne studentrepresentanter til diverse ombyggingskomiteer på UiO. Jeg 47 

har også funnet studenter til andre organer som krever studentrepresentasjon.  (Juryen til Rektors 48 

utfordring og Det sentrale valgstyret.) 49 

 50 

Samarbeid 51 

 Studenttinget i Trondheim har kontaktet oss for å få info om forholdet mellom 52 

studentrepresentantene i Universitetsstyret og Studentparlamentet/arbeidsutvalget, og jeg 53 

utarbeidet et notat. 54 

 Besøkt Universitetet i Tromsø og Universitetssenteret på Svalbard. De viktigste tingene jeg tar 55 

med meg fra turen er blant annet en innledning om likestilling av prorektor på UiT, Curt Rice.  56 

Han snakket om hvordan kjønnsdiskriminering påvirker ansettelsesprosesser innen høyere 57 

utdanning. På Svalbard fikk vi en liten innføring i hvor utrolig unikt utdanningstilbudet deres er; 58 

spennende, ny forskning om Arktis og hvor utsatt området er for klimaendringer, og hvor 59 

sårbart miljøet er for oljevirksomhet. 60 

 Mandag 18. mars skal vi ha møte med det ene rektorteamet som stiller til valg, Torkil Vederhus 61 

& co. Vi håper på en fruktbar samtale om utdanningstilbudet på UiO, og hvor tøff han vil være 62 

for å endre på enkelte resultater av Kvalitetssreformen som studentene har tapt på. 63 

 64 

Studentkonferansen 65 

Studentkonferansen ble avholdt 2. og 3. mars og vi var veldig glade for å møte nye fjes der. Vi hadde 49 66 

påmeldte, og 35 deltakende i løpet av de to dagene. Arbeidsutvalget mener konferansen var et godt 67 

sosialt tiltak og at vi hadde gode innledninger. Vi er også fornløyd med selve gjennomføringen. 68 

Forbedringspunkter til neste gang: 69 

- Bindende påmelding (F.eks. informere om at vi bestiller rom for deltakerne når de er påmeldt, og at 70 

no-shows må dekke dette selv.) 71 

- Velge dato mer strategisk. 72 

- Finne gode alliansepartnere / planlegge konferansen sammen med noen, f.eks. Det norske 73 

studentersamfund. 74 

 75 

Forskningsmeldingen 76 

Kunnskapsministeren har lagt frem ny forskningsmelding. Vi har ikke fått lest den ennå, men 77 

diskusjonene rundt manglende likestillingsfokus og en eventuell norsk ikke-samarbeidslinje mot det 78 

planlagte forskningsprogrammet til EU, Horizon 2020, vil vi se nærmere på. Ellers noterer vi oss skrytet 79 

for å satse på mer langsiktige bevilgninger som gir forutsigbarhet for institusjonene, ansatte og 80 

studenter. Rektor ved UiO har spesielt trukket frem at studentaktiv forskning blir viet mye 81 

oppmerksomhet, og det synes vi er bra. Så får vi se om bevilgningene følger opp! 82 

 83 

  84 
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SAKSANSVARLIG:       Madeleine Sjøbrend  
 

 

Dessverre ble jeg sykemeldt i to uker, og har siden jeg kom tilbake vært sykemeldt 50 %, så orienteringen fra meg 85 

blir ganske kort denne gangen.  86 

 87 

Studentkonferansen 2013 88 

Kom tilbake på jobb torsdag før Studentkonferansen.  Og i den forbindelse har jeg hjulpet til med en del praktiske 89 

oppgaver både før konferansen startet og under selve konferansen.  90 

 91 

Norsk Studentorganisasjons 3. landsmøtet 92 

Det har vært en del praktiske oppgaver som har måttet bli ordnet i forbindelse med landsmøtet. Blant annet 93 

fikset rom og sendt ut innkalling om formøte for UiO, og et møte med fraksjonslederene før påske. I tillegg har jeg 94 

laget faceboookgruppe, passet på at alle delegatene har fått meldt seg på og så klart begynt å lese sakspapirer. I 95 

helgen som kommer skal jeg også på Regionalt møte i forbindelse med landsmøtet.  96 

 97 

Høringssvar IHR Eksamen og IHR  Nettsider  98 

Har skrevet høringssvar til IHR Eksamen og IHR nettsider. Dermed gikk det med en del tid til å lese gjennom 99 

sakspapirene, og skrive selve høringssvaret. Har også vært i et møte med Studieavdelingen om IHR Eksamen for å 100 

klargjøre et par punkter.  101 

 102 

Har også jobbet med to klagesaker som har tatt noe tid.  103 

  104 
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Siden sist SP-møte har jeg i hovedsak jobbet med tre ting:  105 

 106 

1. AU-møter: Jeg er med på alle AU-møter for at Sosialdemokratenes meninger kommer frem. Jeg holder 107 

meg da også oppdatert på hva som skjer og kan komme med innspill til ting. 108 

2. SAIH: jeg har jobbet mye med SAIH sitt prosjekt for utviste studenter, allerede siden oktober 2012. Jeg 109 

har fått penger fra UiO for en studietur til Nederland, der jeg har ordnet møter med det nederlanske 110 

utdanningsdepartementet og med Nuffic, organisasjonen som ordnet alt det praktiske rundt 111 

programmet de hadde i Nederland, Libertas. Denne ordningen var lik som den SAIH har skissert og vi skal 112 

finne svar på de praktiske utfordringene som Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet har 113 

skissert. Dette er UiO veldig interessert i og de er pådriver for å få innført denne ordningen etter at vi i 114 

Studentparlamentet har introdusert dem for den. Studieturen er fra mandag 18.mars til onsdag 20.mars. 115 

Hvordan turen gikk skal dere få høre i min muntlige orientering på Studentparlamentsmøte den 21.mars. 116 

3. Ny ansatt: Studentparlamentet vedtok på forrige møte at vi skulle ansette en midlertidig deltidsstilling. 117 

Jeg har pågrunn av sykdom vært den som har hatt ansvaret for det. Vi har fått inn en del søknader og det 118 

har vært mange veldig kvalifiserte søkere. Jeg er veldig fornøyd med det, det viser at engasjementet er 119 

stort og at det er mange flotte folk som vil jobbe med oss. Vi har hatt 5 stykker på intervju, og i skrivende 120 

stund har vi ikke bestemt oss. Det kommer til å bli vanskelig, det er som sagt svært mange kvalifiserte 121 

søkere. Beslutningen tas i løpet av fredag 15. mars, og forhåpentligvis vil vi ha en vikar inne allerede i uke 122 

12. 123 

Ellers har jeg jobbet litt med forefallende arbeid, litt med valget og Sosialdemokratenes valgprofil. 124 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 025/13 
SAKSTITTEL:   Forsvar gratisprinsippet! 
SAKSANSVARLIG:       Solveig Maria Figenschou 
 

 

Velferdsstaten i Norge er avhengig av å ha folk i arbeid, og bygget på politikk for å få nordmenn i 1 

utdanning slik at man til enhver tid har kvalifisert arbeidskraft. Norge er unik i verdenssamenheng fordi 2 

kvinner deltar nesten i like stor grad som menn i arbeidslivet, en stor gevinst for å tjene 3 

velferdsordninger og skape kjøpekraft.  Gratisprinsippet er en forutsetning for velferdsstaten, fordi vi 4 

sikrer alle muligheten til å ta utdanning, også på universiteter, fagskoler og høgskoler. I tillegg bygger 5 

gratisprinsippetpå en egenverdi om frihet: Valget om å ta høyere utdanning skal ikke bero på hva 6 

familien din kan betale for. 7 

 8 

Dette saksfremlegget vil dreie seg rundt to forhold på Universitetet i Oslo som arbeidsutvalget mener 9 

bryter med gratisprinsippet i høyere utdanning. Det er studentene på to emner på henholdsvis Det 10 

matematisk-naturvuitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet som har tatt kontakt med oss i 11 

frustrasjon over undervisning som er dyr å delta på, og som  de mener er ulovlig praksis. Dette gjelder:  12 

 13 

1. Egenbetaling i emnet MUS1121 hvor studentene må betale for et obligatorisk opphold på Ole 14 

Bull-akademiet. 15 

2. Egenbetaling i emnet BIO1200 hvor studentene må betale for et obligatorisk feltkurs. 16 

 17 

Universitets- og høgskoleloven fastsetter i §7 at offentlig høyere utdanning skal være gratis: 18 

 19 

” § 7-1. Egenbetaling 20 

 21 

(1) Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære 22 

utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte 23 

tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.” 24 

(2) [Ledd 2 handler om private institusjoner.]  25 
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(3) Departementet kan fastsette forskrift om universiteter og høyskolers adgang til å ta 26 

egenbetaling fra studenter og om adgangen til å kreve inn andre utgifter knyttet til studiene.” 27 

 28 

Som vi ser  finnes det likevel unntak: etter innvilget søknad, og dersom det vedtas forskrifter som 29 

utdyper loven.  Ifølge Kunnskapsdepartementet og UiO finnes det ingen forskrifter som sier noe om 30 

egenbetaling knyttet til obligatoriske kurs. Etter å ha forhørt oss, har vi ikke fått beskjed om at UiO har 31 

søkt departementet heller. 32 

 33 

Universitetets tolkning er at siden obligatoriske kurs ikke er nevnt spesifikt i noen forskrift, så bryter UiO 34 

ingen lov. Det mener vi er en dårlig tolkning. Loven sier at eneste unntak skal være bestemt av enten en 35 

forskrift eller etter særskilt søknad, men ingen av disse foreligger. Arbeidsutvalget er ikke jurister, men 36 

vi mener at mye peker i retning av at UiO har ikke lov å ta betalt for obligatiorisk undervisning. Derfor 37 

ønsker vi å ta dette videre med universitetet. 38 

 39 

Denne saken er ingen nyhet. Spesielt biologikurset har vært gjenstand for debatt tidligere. 40 

Departementet har utdypet problematikken i et brev i 1999 (se nedenfor), og i 2006 skrev Universitas 41 

skrev om saken. Da uttalte jusprofessor Jan Fridtjof Bernt at praksisen etter hans mening var lovstridig. 42 

 43 

Kunnskapsdepartementets syn på egenbetaling i obligatoriske kurs: 44 

 45 

"Etter departementets oppfatning bør en søke å unngå at studenter pålegges obligatoriske kurs som 46 

medfører egendekning av kostnader utover mindre beløp. Departementet anbefaler at slike kurs i 47 

utgangspunktet er frivillige. Det bør tilbys alternative kurs til studenter som av økonomiske, sosiale eller 48 

andre grunner ikke kan delta på kurs som er en obligatorisk del av undervisningen". 49 

 50 

Dette er en klar anbefaling fra Kunnskapsdepartementet, selv de verken pålegger eller forbyr noe. UiO 51 

har ikke fulgt oppfordringen om å ha alternative tilbud til kostbare kurs. 52 

 53 

Forslag til vedtak 54 

Studentparlamentet krever 55 

1. at UiO avslutter praksisen med å kreve egenbetaling på obligatoriske kurs 56 

2. at UiO oppretter alternative tilbud til obligatoriske kurs med egenbetaling 57 

 58 
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SAKSANSVARLIG:       Morten Bakke Kristoffersen 
 

 

 1 

Arbeidsutvalget ønsker å endre økonomireglementet, og da spesielt paragraf §1.12 : ”Penger fra 2 

Studentparlamentets budsjett skal ikke gå til alkohol.” 3 

 4 

Arbeidsutvalget støtter denne paragrafen, men har sett at den har skapt problemer når 5 

Studentparlamentet har en utepub under Pub-til-pub-arrangementet i Fadderuken. Konseptet er 6 

studentdrevne pub’er over hele Blindern og UiO, driftet av studentkjellerne og andre foreninger. Hvis 7 

Studentparlamentet skal trekke folk i konkurranse med de andre, er det naturlig å tro at 8 

alkoholservering er et minimum. Dette krever derfor at man går til innkjøp av alkohol til puben, som 9 

igjen generer et overdskudd. Det bør her nevnes at Studentparlamentet alltid har hatt flere alkoholfrie 10 

arrangementer under fadderukene. 11 

 12 

Vi ønsker å endre på paragrafen slik at det legges inn unntak for dette. Hovedgrunnen for dette er at 13 

med gjeldende regelverk kan ikke Studentparlamentet gå til innkjøp av alkohol til puben, og da går ei 14 

heller et eventuelt overskudd fra puben inn i det ordinære budsjettet. Vi ønsker å ha en så ryddig og 15 

god økonomi som overhodet mulig og mener at en slik endring vil gjøre at alt blir bokført på en riktig 16 

måte og parlamentet kan holde orden på hva pengene blir brukt til. 17 

 18 

Per  i dag benyttes overskuddet fra Pub-til-pub blant annet til innkjøp av snacks og alkohol til 19 

sommerfesten og julebordet ettersom det ikke inngår i SPs gjeldene økonomi eller regelverk. Dette 20 

ønsker arbeidsutvalget at pengene fortsatt skal kunne brukes til, i tillegg til at resten inngår i det 21 

ordinære budsjettet.  22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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Forslag til vedtak: 27 

Studentparlamentet vedtar en endring i paragraf §1.12:  28 

”Penger fra Studentparlamentets budsjett skal ikke gå til alkohol.” 29 

  til  30 

”Penger fra Studentparlamentets budsjett skal ikke gå til alkohol. Unntak er finansiering av 31 

parlamentets pub under fadderuken, sommerfesten og julebordet.” 32 
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SAKSANSVARLIG:       Solveig Maria Figenschou 
 

 

Det sentrale valgstyret 1 

Siden Stian Lågstad er forslagstiller til en av rektorkandidatene, har studentenes faste representant i 2 

valgstyret spurt om vi kan oppnevne en ny vara etter å ha diskutert det i valgstyret. Arbeidsutvalget 3 

valgte på AU-møte 15.02.2013 følgende person som ny vara til det sentrale valgstyret: 4 

 5 

Vara: Camilla Holm (HF-lista) 6 

 7 

Brukergruppen for livsvitenskapsanlegget 8 

Arbeidsutvalget valgte på AU-møte den 05.03.2013 følgende person til representant i brukergruppen 9 

for livsvitenskapsanlegget: 10 

 11 

Madeleine Sjøbrend (Realistlista) 12 

 13 
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SAKSNUMMER: SP 025/13 
SAKSTITTEL:   Statutter for undervisningsprisen 
SAKSANSVARLIG:       Madeleine Sjøbrend 
 

 

Studentparlamentet har som tradisjon å premiere god undervisning gjennom en egen 1 

undervisningspris. I fjor delte Studentparlamentet ut undervisningsprisen til Chieh-Ting Lin.  2 

 3 

Studie- og forskningskomiteen skal bestemme vinneren av prisen utifra nominasjonene som er kommet 4 

inn. Tankegangen er at vinneren av undervisningsprisen skal få holde en tale til det nye 5 

Studentparlamentet ved konstituerende møte. 6 

 7 

Forslag til vedtak: 8 

 9 

Statutter for Studentparlamentets undervisningspris 10 

 11 

Kandidater 12 

Enkeltpersoner, grupper og enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved 13 

Universitetet i Oslo. 14 

 15 

Nominasjon 16 

Alle UiO‐studenter kan nominere kandidatertil undervisningsprisen. Nominasjonen og begrunnelse skal 17 

sendes til undervisningsprisen@studentparlamentet.uio.no 18 

 19 

Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de(n) nominerte og inkludere hvordan personen eller enheten 20 

har 21 

 Gjort en ekstra innsatsfor å stimulere til god læring 22 

 Jobbet for nyskapning i undervisningen 23 

 Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersonen eller enhetens eget område 24 

 Økt det faglige engasjementet til studentene 25 

mailto:undervisningsprisen@studentparlamentet.uio.no
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 Resultater av god undervisning 26 

 27 

 28 

Man trenger ikke inkludere alle disse, men velge noen og framheve hvorfor den eller de nominerte 29 

tilfredsstiller disse kriteriene. Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til kontaktpersoner for mer 30 

bakgrunnsinformasjon. 31 

 32 

Utdeling 33 

Prisen deles ut i forkant av konstituerende møte i Studentparlamentet hvert vårsemester. 34 

Nominasjonsperioden blir fra  28. mars til 9.mai.  Prisen skal utlyses offentlig. 35 

 36 

Utdelingskomité 37 

Utdelingen av prisen vil bli gjort av en komité som består av fire medlemmer. Komitéen ledes av et 38 

medlem av Studie- og forskningskomitéen, oppnevnt av Studie- og forskningskomitéen selv. 39 

Utdelingskomiteens leder har dobbeltstemme.  40 

 41 

Komitéens øvrige representanter er:  42 

 En student fra Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet eller Det Matematisk-43 

Naturvitenskapelige fakultet  44 

 En student fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, Det juridiske 45 

fakultet, Det teologiske fakultet eller Det utdanningsvitenskapelige fakultet  46 

 Et medlem fra Studentparlamentet.   47 

Studentutvalgene fra de respektive fakultetene bes finne en passende representant.  48 

 49 

SP-AU vedtar prisvinner etter forslag fra utdelingskomiteen. 50 

 51 

Prisens  størrelse 52 

Prisen er på kr  10.000 53 
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UiO er et stort universitet, med høye visjoner. Nesten 28 000 studenter tar utdanningen sin her. Dette 1 

er en stor gruppe, og som resten av befolkningen er ikke studenter helt like. Dette innebærer at hvilken 2 

læringsmåte som fungerer best for hver student vil variere. Det er også naturlig å anta at disse 3 

studentene har forskjellige livssituasjoner som ikke alltid passer inn i en åtte til fem-dag på lesesalen. 4 

 5 

Vi er enige om at det er viktig at UiO tilbyr variert undervisning og evalueringsmetoder. 6 

Studentparlamentet har allerede som mål å jobbe for blant annet innføring av pc på eksamen og at alle 7 

forelesninger på UiO blir podcastet.  8 

 9 

Studentparlamentet mener det også er viktig å se på andre studieforbedrende tiltak. Ved NTNU er 10 

lesesaler døgnåpne. Dette er studentene svært fornøyde med. Studentparlamentet ser det som 11 

ønskelig at Norges største universitet også kan tilby noe lignende. Mennesker har forskjellige 12 

døgnrytmer og mange har deltidsjobber ved siden av studiet. Det er også individuelt når på døgnet man 13 

fungerer best. Det er viktig at lesesalene er tilgjengelige for alle studenter. Døgnåpne lesesaler er en 14 

særlig relevant problemstilling under eksamensperioden, når det er spesielt viktig å få lest.  15 

Døgnåpne lesesaler er en problemstilling som har blitt tatt opp tidligere ved UiO. Nå er det på tide å 16 

gjøre noe. 17 

 18 

Likevel er det forståelig at kostnadene tilknyttet å ha en lesesal døgnåpen er betraktelige, og at behovet 19 

for døgnåpne lesesaler begrenser seg naturlig. Studentparlamentet må derfor jobbe for at enkelte av 20 

lesesalene heller enn alle ved UiO blir døgnåpne. Dette vil ikke kreve de samme ressursene, 21 

forhåpentligvis dekke behovet, og vil være et godt og konkret tiltak for en bedre studiehverdag. 22 

 23 

Forslag til vedtak: 24 

Studentparlamentet mener at utvalgte lesesaler ved UiO blir døgnåpne. 25 
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