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INNKOMNE RESOLUSJONER 12 
 13 
RESOLUSJON 1 14 
 15 
Fra: Arbeidsutvalget 16 
 17 
Resolusjon om et studenthus i Oslo sentrum 18 
 19 
TNS på oppdrag fra arbeidsgruppe for campusutvikling i Kunnskap Oslo la i mars 2016 frem en rapport om 20 
studenters mobilitet og i byen og forhold til Oslo som studentby. Undersøkelsen viste at studentene er 21 
fornøyde med Oslo som by, men mindre fornøyde med Oslo som studentby. Svarene viser at Oslo 22 
oppleves som stor og spredt, uten et utpreget studentmiljø. Studentene blir ikke prioritert, og det er liten 23 
grad av fellesskap blant studentene. Det er vanskelig å bli kjent med folk, for innflyttere og spesielt for 24 
internasjonale studenter. Fadderuka utpeker seg som den viktigste, og eneste muligheten til å bli kjent 25 
med folk.  26 
 27 
I følge rapporten er det mange studenter som ikke vet om det finnes et studenthus i Oslo. Men det var et 28 
klart ønske fra flertallet i undersøkelsen at et studenthus med kafé, pub, konsertlokaler, 29 
foredrag/debattlokaler og mulighet for uteservering burde opprettes. Oslo har i dag Chateau Neuf, som 30 
skal være et studenthus for alle studenter i Oslo. Dette er et dårlig vedlikeholdt bygg og lite egnet til et 31 
studenthus. Det er heller ikke særlig godt besøkt og ligger i utkanten av sentrum.  32 
 33 
Det Norske Studentersamfund (DNS) som holder til i Chateau Neuf på Marienlyst har gjort et vedtak om å 34 
flytte til et mer sentrumsnært lokale. DNS daglige drift består av konserter, servering, debatter foredrag og 35 
kafévirksomhet. For å svare på det studentene i rapporten ber om, og for å støtte Det Norske 36 
Studentersamfunds videre drift mener Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo at DNS må flytte til et 37 
nytt lokale nærmere sentrum. Et studenthus vil ikke løse alle problemene undersøkelsen peker på, men 38 
det kan være et viktig bidrag.  39 
 40 
Studentparlamentet mener at: 41 
 42 

 Det skal være et studenthus i Oslo sentrum drevet av Det Norske Studentersamfund med kafé, 43 
pub, konserter, debatter, foredrag og uteservering.  44 
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 48 
RESOLUSJON 2 49 
 50 
From: Arbeidsutvalget 51 
 52 
Resolution - English Bachelor degree at the University of Oslo 53 
 54 
The University of Oslo states on its English web pages that it is a “Leading European University”, but does 55 
not have a single bachelor degree taught in Enligsh. The University of Oslo should strive to offer an English 56 
language alternative on all levels of its education. We believe that a bachelor taught entirely in English is a 57 
natural step to sharpen UiOs international profile. 58 
 59 
There is a political window of opportunity to start the process of accomplishing an English bachelor at this 60 
point, since the Ministry of Education and the higher education institutions is in the process of deciding the 61 
devolopment indicators for the higher education institutions going forward. 62 
 63 
Two of the most frequently stated reasons for English taught programs are a) to remove language 64 
obstacles b) to improve the international competences of domestic students.  65 
 66 
We value Norwegian as an academic language highly, and underline that we only want UiO to have an 67 
option in English, with the rest of UiOs bachelor programs taught in Norwegian.  68 
 69 

The Student Parliament resolutes: 70 
 71 
That The University of Oslo should establish its first bachelor program taught in English. 72 
 73 
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