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Innkalling til møte i Studentparlamentet  

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 24.april 2019, klokken 16.15  

Sted: Uglandstua, Grimstad   

 

Det blir servering på møtet, samt litt frukt og snacks utover kvelden.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 10.04.19  



 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      24.april 2019 

Sted:             Uglandstua, Grimstad 

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

 Årsmelding – Studentombudet  Eirik A. Moe Muntlig på møte  

 RSU-valget 2019  Valgkomiteen  Muntlig på møte  

SP-sak 00a/19 Valg av ordstyrere Benedicte Nordlie  Muntlig på møte  

SP-sak 00b/19 Opprop Irene Bredal Muntlig på møte   

SP-sak 00c/19 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 20.03.19 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 19/19 Siden sist Benedicte Nordlie Vedlagt/muntlig 

på møtet    

Vedtakssaker 

SP-sak 20/19 Politisk dokument for 

utdanningskvalitet  

Fag- og 

forskningspolitisk 

utvalg og Andreas 

Gravdahl    

Vedlagt     

SP-sak 21/19  Politisk dokument for mangfold og 

likestilling  

Læringsmiljøpolitsk 

utvalg og Olea M. 

Norset 

Vedlagt      

SP-sak 22/19 Politisk dokument for 

internasjonalisering   

Internasjonalt utvalg og 

Pernille K. Rist-

Christensen  

Vedlagt    

SP-sak 23/19 Reglement for studentaktivtetene  Benedicte Nordlie  Vedlagt    

Diskusjonssaker 

SP-sak 24/19  Fraværssystem  Benedicte Nordlie Vedlagt    

Orienteringssaker 

SP-sak 25/19 Eventuelt   Muntlig på møte   

 

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.  

 



 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 24.04.2019: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                               Anslått tidspunkt 
       Årsmelding – Studentombudet        16.15-16.30  
                   RSU-valget 2019           16.30-16.35 
SP-sak 00a/19                               Valg av ordstyrere                           16.35-16.40 
SP-sak 00b/19 
SP-sak 00c/19                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.40-16.45 
16.45-16.50 

SP-sak 00d/19                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 20.03.19       

16.50-16.55 

SP-sak 19/19                      Siden sist 16.55-17.05 
SP-sak 20/19  
 
Pause 
SP-sak 21/19 
 
SP-sak 22/19 
 
Pause 
SP-sak 23/19 
 
SP-sak 24/19 
SP-sak 25/19 
 

Politisk Dokument- 
Utdanningskvalitet 
 
Politisk Dokument – Mangfold 
og Likestilling 
Politisk Dokument- 
Internasjonalisering 
 
Reglement for 
studentaktivtetene 
Fraværssystem 
Eventuelt 
 

17.05-18.35 
 
18.35-18.45 
18.45-20.15 
 
20.15-21.45 
 
21.45-21.55 
21.55-22.20 
 
22.20-23.20 
23.20-23.30 
 
 

   
SP-møtet er berammet til å vare til klokken 23.30. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til 
møtekritikk.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  20.03.19 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 20.mars 2019, klokken 16.15 

 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

 

Andre: 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Nin Ingelin Festvåg 

Koit Stjerngaard 

Ingrid Dihle Larsen 

Victoria Østerberg (permisjon fra klokken 19.00) 

Thomas Johnsen   

Rebekka Yr Arngrimsdottir 

Anders R. Olsen  

Joakim Rødland 

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske  

Terese Birkeland  

Benjamin A. Vraspillai  

Kristina Ågedal  

Roar F. Skotte  

Kristoffer Svendsen (permisjon fra klokken 19.30) 

Andreas Mosvold Salvesen  

Egil Tveit  

Ragnar Glendrange  

Magnus Mathisen  

 

 

Benedicte Nordlie  

Pernille K. Rist- Christensen  

Andreas Gravdahl  

Emilie Hesselberg  

 

 

Mohammad A. Mohammad, praksiskandidat i STA 

 

Kai Steffen Østensen  

Andreas Gravdahl  

 

Irene Bredal 

 

Per Thomas Byrkjedal  

Emil Henningsmoen  

Nataliya Pavluk 

Julie Eide 

Kamilla Maria Ommundsen  

Victor Andrè Larsson  

Evine Amalie Skoglund 

Carl Fredrik Engedal  

Christoffer H. Paulshus  
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SAKSLISTE 
 

SP-sak 00a/19 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

Kai Steffen Østensen og Andreas Gravdahl 

   

  Godkjent  

                                

                                                   

SP-sak 00b/19 Opprop 

    

  Det var 18 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra  

            19.00 var det 17 stykk tilstede, før man var 16 stykk tilstede fra 19.30.   

 

 

SP-sak 00c/19 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Det ble meldt inn en sak fra styret til eventuelt; Studentvalget 2019.  

 

                                   Godkjent med en kommentar   

                      

Dagsorden  

  

Godkjent  

 

SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SP-møte 31.01.19 

    

                                    Godkjent  

 
SP-sak 12/19   Siden sist  

    

                                    Benedicte informerte om siden sist.   
 

                                  

Vedtakssaker 

 

SP-sak 13/19             Godkjenning av regnskap 2018  
 

                                   Uttalelse fra Kontrollkomiteen til regnskap 2019: 

                                   I henhold til mandatet til kontrollkomiteen skal komiteen komme med  

                                   en uttalelse til STAs årsregnskap. Denne uttalelsen burde selvfølgelig         

                                   vært vedlagt deres sakspapirer. Det beklager vi.  

                                   I all hovedsak mener kontrollkomiteen at styret har holdt seg innenfor  

                                   de økonomiske rammene satt av Studentparlamentet gjennom  
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                                   budsjettvedtak.  

                                   I noen av postene (6860, 7100 og 7320) er det regnskapsførte utgiftene 

                                   betraktelig lavere enn budsjettert. Kontrollkomiteen mener det er viktig 

                                   at man etterstreber å bruke de pengene man har satt av.  

                                  Ifølge styret er det endrede forutsetninger for aktivitet som gjør at man 

                                  har brukt mindre penger enn budsjettert, Kontrollkomiteen anser dette 

                                  som en grei forklaring. Styret kan selv utdype hva dette skyldes dersom  

                                  det er ønskelig.  

                                 Utover dette mener Kontrollkomiteen at styret har gjort en god jobb med  

                                 å bruke penger i henhold til de politiske vedtakene.  

                            
                                            

                                   Forslag til vedtak      

                                    

• Studentparlamentet godkjenner regnskapet for 2018 

• Studentparlamentet vedtar at kroner 28 956 tilbakebetales det 

studentsosiale fondet til Studentsamskipnaden i Agder (SiA) 

  

                                   Forslagene ble votert under ett, og enstemmig vedtatt.  

 

 

SP-sak 14/19   STAs Vedtekter 
 

                                   Før an gikk til votering på alle forslagene, behandlet ordstyrerbenken tre 

                                   permisjonssøknader. Disse gjaldt Victoria fra klokken 19.00, Kristoffer  

                                   fra klokken 19.30, og Magnus fra klokken 21.00. Man ville fortsatt være  

                                   vedtaksdyktige etter de gjekk, dette var ok for SP.  

                               

 

                                   Forslag til vedtak      

                  

                                   Studentparlamentet vedtar vedtektene 

 

                                   Enstemmig vedtatt  

 

                                  STA-styret får redaksjonell frihet til å plassere paragrafer i den  

                                  rekkefølgen det vedtas av Studentparlamentet, i tillegg til å gjøre  

                                  tekstuelle endringer hvor ikke innhold endres. Vedtektene trer i kraft  

                                  da denne saken lukkes. Endring av valgbarhet til verv endres ikke før ny  

                                  funksjonsperiode starter.  

 

                                  Enstemmig vedtatt  

 

                                   

Forslag nr. 1 SP-Sak 14/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Oversendelse 

  

Forslagsstiller  Ingrid L. Dihle   
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Oversendelse til STA-styret 

Se nærmere på muligheten for navnendring.    

Vedtak Vedtatt mot to stemmer     

 

 

Forslag nr. 2 SP-Sak 14/19 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Oversendelse 

  

Forslagsstiller  Ingrid L. Dihle                 

Forslag 

Oversendelse til STA-styret  

Se nærmere på en hybrid-modell.  

Vedtak Vedtatt mot seks stemmer og en avholdende      

 

 

Protokolltilførsel i saken 

Anders R. Olsen og Joakim Rødland skrev under på den følgende teksten: Undertegnende er 

sterkt uenig i at representanter i SP sender STA-styret på oppdrag i en sak som samme 

parlament stemte ned i forrige vedtektsbehandling.  

Dette er bortkastede ressurser!  

Merknad fra STA  

Alle endringsforslagene til vedtektene, med innstilling og vedtak, ligger vedlagt til 

protokollen.  

 

 

 

SP-sak 15/19   STAs Valgreglement  

        

                                  Det ble avholdt en votering på forslaget om å legge STA-styrets  

                                  helhetlige forslag til grunn. Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

                                   Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet vedtar valgreglementet, med de endringer som måtte  

                                  forekomme på møtet.  

 

                                  Enstemmig vedtatt    

 

                                  Valgreglementet trer i kraft like etter at saken er avsluttet.  

 

                                  Enstemmig vedtatt 

 

SP-sak 16/19            STAs Stillingsbeskrivelser  

                                   

                                  Det ble avholdt en votering på forslaget om å legge STA-styrets  

                                  helhetlige forslag til grunn. Dette ble enstemmig vedtatt.  



  

 

5 

 

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 16/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Andreas Mosvold 

Salvesen  

  

Forslag 

PR-ansvarlig til kommunikasjonsutvikler  

Vedtak Falt med en stemme og to avholdende      

 

 

Forslag nr. 4 SP-Sak 16/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Anders R. Olsen     

Forslag 

Endre; 

PR-ansvarlig  

Til; 

Markedsansvarlig   
Vedtak Falt med en stemme  

 

 

Forslag nr. 5 SP-Sak 16/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Magnus Mathisen    

Forslag 

Endre PR-ansvarlig til Informasjon og Samfunnskontakt (ISK), med engelsk oversettelse 

Public Relations (PR). Rett mot intensjonen.  

Vedtak Falt med tre stemmer og to avholdende    

 

 

Forslag nr. 6 SP-Sak 16/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Thomas Johnsen    

Forslag 

Endre PR-ansvarlig til kommunikasjonsansvarlig  

Vedtak Vedtatt mot fem stemmer og en avholdende    
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                                  Forslag til vedtak      

 

                                 Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelsene, med de endringer som  

                                 måtte forekomme på møtet.  

 

                                 Endringer på verv og valgformer vil ikke tre i kraft før innehaver av  

                                 vervet er ferdig med sin funksjonstid og ny valgperiode starter.  

 

                                  Enstemmig vedtatt   

 

 

SP-sak 17/19            STAs Økonomireglement 

                                   

                                  Det ble avholdt en votering på forslaget om å legge STA-styrets  

                                  helhetlige forslag til grunn. Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Forslag nr. 7 SP-Sak 17/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Thomas Johnsen    

Forslag 

Endre § 3.1 a) til: 

Som hovedregel skal det velges tog, buss eller andre miljøvennlige transportmidler fremfor 

fly. Unntak kan gjøres dersom reisetiden overstiger 6 timer, eller miljøvennlig transport 

innebærer en urimelig merkostnad eller vesentlig ulempe.   

Vedtak  Falt med fire stemmer og to avholdende  

 

 

Forslag nr. 8 SP-Sak 17/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Anders R. Olsen     

Forslag 

§ 3.1.a) 

Endre fra: 

Reiser skal foretas på billigste og mest miljøvennlige måte med mindre annet er 

hensiktsmessig. 

 

Til: 

Reiser skal foretas på den mest praktiske og enkleste måten. Tidsbruk og miljø skal 

vektlegges.   

Vedtak  Falt med fem stemmer og to avholdende   
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Forslag nr. 9 SP-Sak 17/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Nin Ingelin Festvåg    

Forslag 

Paragraf 3.1: A 

Reiser skal foretas på billigste og mest klimavennlige måte med mindre annet   

Vedtak  Vedtatt mot fem stemmer    

 

 

Forslag nr. 10  SP-Sak 17/18 Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  

 

Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Magnus Mathisen     

Forslag 

§ 3.1. C) 

…, samt at STAs Organisasjonskonsulent skal fortløpende orienteres om slike godkjennelser.    

Vedtak  Falt med syv stemmer og to avholdende     

 

 

                                   Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet vedtar STA-styrets helhetlige endringsforslag til  

                                  økonomireglementet, med de endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

                                  Vedtatt mot en stemme  

 

Orienteringssaker 
 

SP-sak 18/19             Eventuelt 

 

                                    Joakim hadde en sak som gjaldt oppmøte på SP-møter i Grimstad. Om 

                                    grunnen til at folk ikke møter opp da, er det skikkelig tåpelig.  

                                    Representantene fra Grimstad drar til Kristiansand hver gang det er 

                                    møte, så det er ingen unnskyldning.  

 

                                    Emilie hadde en sak som gjaldt orientering rundt valget. Hun bad alle  

                                    sjekke ut statsudent.no/valg, og skrive seg opp på listen inne i  

                                    facebook-gruppen. Det var ikke så mange som hadde skrive seg opp, så 

                                    hun oppfordret alle til å gjøre det.  

 

                                     Møtet ble avsluttet klokken 20.55.  

                          



Siden sist april 

I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid. 

Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA gjør, men møter, 

arrangementer og medieoppslag utenfor den ordinære kalenderen. 

Saken blir lagt frem skriftlig og du kan be om svar på spørsmål fra alle medlemmer i STA- 

styret og de to representantene i UiA-styret. 

 

Høringer: 

- STA har mottatt en intern høring  om institusjonsutvalgene ved UiA 

- STA har svart på høringen om Regionplan Agder 

- STA har svart på høringen om Områderegulering ved Lund Torv, sammen med 

Velferdstinget i Agder (VT) 

 

Media: 

- Benedicte uttalte seg i Khrono i forbindelse med NSO-valget  

- Emilie har oppdatert STA sin nettside med valgmateriell  

- Irene har tweetret en del 

- Pernille har skrevet artikkel i Unikum, hvor det oppfordres til å bruke stemmeretten 

sin i studentvalget http://www.unikumnett.no/2019/04/kommentar-bruk-stemmeretten-

din/ 

- Benedicte har skrevet en artikkel i samarbeid med Unikum hvor vi opplyser om frister 

i årets studentvalg.  

 

Arrangement og konferanser:  

- Olea og Benedicte deltok på halvdagsseminar om seksuell trakassering i 

akademia. Benedicte holdt innledning. 

- Olea, Benedicte og Pernille deltok på møte om studiestart og hvordan passe på at den 

føles trygg for alle studenter på UiA 

http://www.unikumnett.no/2019/04/kommentar-bruk-stemmeretten-din/
http://www.unikumnett.no/2019/04/kommentar-bruk-stemmeretten-din/


- Irene og Benedicte avholdt Fellesrådsmøter med studentaktiviteter og linjeforeninger i 

Grimstad og Kristiansand  

- Deler av styret deltok på Klimastreik i Kristiansand 

- Benedicte, Pernille og Andreas har deltatt på Landsmøte for Norsk 

Studentorganisasjon, sammen med resten av UiA-delegasjonen. Les mer her om hvem 

som er de fremste representantene det kommende året: 

https://www.student.no/pressemeldinger/marte-oien-blir-den-nye-studentstemmen/  

- Benedicte har deltatt på det årlige Solstrandseminaret med UH-nett Vest.  

- Benedicte har holdt innlegg på Folkehelsedagen 2019 

- Benedcte og Pernille har deltatt på galla med Norges Handelshøyskole  

-  

Aktivitet: 

- Styret har hatt påskeferie  

- Styret har arbeidet med Studentvalget 2019, herunder rekruttering og promotering på 

nettsiden  

- Styret har deltatt på lunsjmøte med Studieavdelingen 

- De i styret som har utvalg har arbeidet med å revidere politiske dokument 

- Olea har sammen med LMPU jobbet med Politisk dokument for mangfold og 

likestilling. De også har hatt kurs i normkritikk 

- Olea observerte eksamensfremleggene til de tillitsvalgte som tar emnet ORG123 

- Emilie har lansert promofilm om Studentvalget 2019 

- Emilie har produsert og fått trykket plakater til Studentvalget 2019  

- Emilie har samarbeidet med Kommunikasjonsavdelingen om valgmateriale 

- Irene deltok på Personalseminar i Trondheim  

- Benedicte og Emilie har vært på møte med VT om valgtiden og hvordan man kan 

samarbeide om dette 

- Benedicte har deltatt på møte med UH-nett Vest hvor man fikk opprettet en egen 

arbeidsgruppe for Studenthelse- og trivsel  

- Benedicte har oversendt et notat til Kristiansand kommune, på vegne av Studentrådet i 

Kristiansand, om veien videre for etableringen av dette i Nye Kristiansand  

- Pernille har deltatt på oppstartsmøte med arbeidgruppa for campusutvikling 

- Pernille har deltatt på samarbeidsmøte mellom vertskommunene Grimstad og 

Kristiansand 

https://www.student.no/pressemeldinger/marte-oien-blir-den-nye-studentstemmen/


- Olea og Pernille har gjennomført tillitsvalgtsamling i Grimstad  

- Pernille, Benedicte, Andreas og Olea har vært på arrangement om avkolonisering, i 

regi av Eilert Salon 

- Andreas og Benedicte har vært deltaktg i utviklingen av søknaden for et Senter for 

fremragende utdanning (SFU) ved fakultetet for Helse- og idrettsvitenskap.  

 

Til info: 

Hele styret (inkludert organisasjonskonsulent) har arbeidet med Studentvalget 2019, herunder 

stand, utvikling av promoteringsmateriell og å produsere artikler til nettsiden. Alle i styret har 

hatt et ansvar for å rekruttere representanter i SP, og bidratt på ulike måter. Dette har tatt mye 

tid for styret da dette har vært- og vil være en prioritering til Studentvalget avsluttes.  

Siden sist fra universitetsstyremedlemmene 
Av Robin Moudnib og Christine Alveberg 

 

Forrige styremøte ble avholdt 13.03. I tillegg deltok Christine og Robin på et seminar 21-24.03 i 

Brussel, sammen med andre studenter i universitetsstyrer, hvor vi lærte mer om EU, Horizon 

programmene og Erasmus blant annet.   

 

På styremøtet den 13.03 vedtok styret årsrapporten for 2018 og godkjente årsregnskapet. 

Organiseringen for 2019-2023 ble også vedtatt, hvor den største endringen er at vi nå får en tredje 

viserektor med ansvar for «samfunnskontakt og nyskaping». Dette har vært etterspurt fra regionen.  

 

Etter prøveordningen med meritterte forelesere som ble gjennomført på fakultetet for teknologi og 

realfag vedtok styret nå en felles merriteringsordning.  

 

Studentombudet la frem sin rapport, og la vekt på blant annet en opplevd manglende oppfølging av 

studenter i varslingssaker og problemstillingen ved ulik praksis når det kommer til vilkår for å gå opp 

til eksamen. Ved sistnevnte har noe av utfordringen vært dårlig kommunikasjon av hva som er 

obligatorisk og ikke, spesielt i forkant av oppstart av emnet.  

 

Neste møte avholdes 15.05.19 

 

Alle saksdokumenter og protokoller til universitetsstyret finner man her:  

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret 

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret


 

 

 

SP-sak 20/19 

Møtedato 24.04.19 

Saksbehandler Andreas Gravdahl  

 

Revidering av politisk dokument for utdanningskvalitet  

Bakgrunn for saken 

STA-styret har besluttet at politisk dokument for utdanningskvalitet skal revideres i år. Dette 

dokumentet ble skrevet-, og ferdigstilt våren 2018 av fjorårets Fagpolitiske ansvarlig i 

samarbeid med Fag- og forskningspolitisk utvalg (FFPU). Årets revidering er gjennomført av 

saksbehandler og sittende FFPU.  

 

Argumentasjon  

Mange av endringene som er foretatt i revideringen av dokumentet er redaksjonelle 

presiseringer og omformuleringer der ordlyden blir ivaretatt, mens andre endringer er blitt 

gjort for å redusere dokumentets omfang, der den essensielle politikken blir ivaretatt. 

Sistnevnte endringer er gjerne strykningsforslag, begrunnet med at politikken enten er 

gjennomført, eller at Universitetet i Agder (UiA) eksplisitt ivaretar det.  

 

Øvrige foreslåtte endringer fra FFPU og Fagpolitisk ansvarlig i STA er som følger:  

 

1.5.4 Kvalitetssikring av vurderinger: Det foreslås å stryke ‘nyere’ foran ‘forskning’, fordi all 

forskning bør legges til grunn.  

 

2.1 Opptaksordninger: Setningen «Universitetet skal synliggjøre på sine nettsider hvilke 

mulige masterprogram som kan gjennomføres etter fullført bachelor, allerede ved opptak til 

bachelorprogram» strykes. Dette ivaretas allerede svært godt av UiA.  

 

2.4 Begrunnelse og sensur: Setningen «Det skal gis økonomiske sanksjoner i form av bøter til 

institutter som ikke overholder sensurfristen» legges til. Dette fordi UiA må legge mer press 

på instituttene som ikke overholder sensurfristen. Bøter blir foreslått som en konkret målbar 

mekanisme, som er gjennomførbar.  
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2.5 Undervisningen: Setningen «Arbeidsdagen for studenter skal ikke være lenger enn 8 

timer, eller 40 timer per uke. Dersom arbeidsdagen er lenger enn 5 timer skal det være minst 

en halvtimes sammenhengende pause» strykes. Dette fordi de fleste studenter ikke overser og 

kartlegger hvor mange timer de studerer hver uke.  

 

2.6 Gjennomføring av eksamen: «…innen midten av påfølgende semester» strykes. Dette 

fordi det er et uklart tidsbegrep. Den foreslåtte formuleringen ivaretar rettigheten til studenten.  

 

3.1 Faglig mentor: Punktets tittel endres til ‘Mentorordning’, fordi STA ønsker å jobbe for en 

helthetlig mentorordning. Det nye punktet lyder som følger; «Alle studenter skal ha tilbud om 

en mentorordning. En mentorordning skal styrke den faglige- og sosiale integrasjonen for 

studenter. En mentor skal ha et høyere utdanningsnivå enn studentene som veiledes».  

 

3.2 Kunnskap om egen læring: Punktet strykes fordi dette er en forventningsavklaring som er 

innforstått av både studenter og faglærere.  

 

3.3 Medvirkning i utdanning: Punktet omformuleres til «UiA skal tilrettelegge for studentene 

slik at de aktivt kan medvirke i arbeidet med å fremme økt kvalitet i utdanningen som gis ved 

universitetet. Gjennom medvirkning skal studentene ha mulighet til aktivt å ta del i egen 

utdanning og utformingen av den». Andre-, og siste setning strykes fordi det ivaretas av første 

setning, samt i punkt ‘1.3 Studenter som partnere’.  

 

5. Etter- og videreutdanning: Punktet suppleres med fem nye punkter i tråd med revideringen 

av NSOs utdanningspolitiske plattform, som omgjøres til tre underpunkter (5.1, 5.2, og 5.3). 

Dette fordi punktet hadde manglende informasjon om EVU-ordningen. Disse punktene 

omhandler henholdsvis; 1) preferanser tilknyttet EVU-tilbud om emner og enheter, 2) 

finansieringsordning tilknyttet EVU, 3) opptaksordning til EVU, 4) emnetilbudet og 

tilgjengelighet i EVU-ordningen, og 5) kvalitetssikringen av EVU-tilbudet.  

 

6.1 Fagmiljøer: Setningen «Et fagmiljø består av både studenter, vitenskapelige og 

administrativt ansatte. All aktivitet på universitetet skal være et samarbeid mellom studenter 

og ansatte. Studenter må derfor være en fullverdig deltaker i det akademiske felleskapet» 
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strykes. Dette fordi det allerede ivaretas og presiseres i ‘1. Kvalitetsstruktur’.  

 

9.7 Studentombud: Punktet strykes fordi det allerede er lovfestet i UH-loven at alle norske 

høyere utdanningsinstitusjoner skal ha et studentombud.  

 

10.3 Senter for fremragende utdanning (SFU): Punktet suppleres med setningen «STA skal 

bistå i det nasjonale samarbeidet mellom SFUene gjennom representasjon i SFU 

Studentnettverk, i kraft av Fagpolitisk ansvarligs styreverv i MatRIC». Dette fordi det 

nasjonale studentnettverket nylig har blitt etablert, og MatRIC har en representant i dette 

nettverket.  

 

10.6 Styringsmodell: Punktets andre avsnitt omformuleres til «Universitetets toppledelse skal 

være valgt. Det skal sikres studentrepresentasjon i alle kollegiale organer, og styrets leder 

skal være rektor av institusjonen». Denne formuleringen er mer presis hva gjelder ordningen 

med viserektorer. Med foreslått formulering ønskes det å åpne opp for valg av hele rektoratet, 

da også valg av 'teams'. Punktets mål er ikke å foreslå et konkret system, eller hva slags type 

ledelse (todelt, eller helhetlig) som er mest gunstig, men prinsippet om valgt ledelse.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar revideringen av politisk dokument for utdanningskvalitet, med de 

endringer som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

Flertallet, med leders dobbeltstemme, innstiller på at politisk dokument for utdanningskvalitet 

vedtas. Mindretallet ønsker ikke at dokumentet vedtas med bakgrunn i dissens 1.  

 

Dissens 1: Pernille Rist-Christensen og Olea Norset ønsker ikke å innstille på politisk 

dokument for utdanningskvalitet, da dissenstakerne er uenige i at punkt 2.4 vedtas slik det 

foreligger nå. Dissenstakerne vil fremme et endringsforslag til punkt 2.4.  
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Vedlegg: Politisk dokument for utdanningskvalitet (revidert) 

 

 

English Summary 

Academic affairs committee have revised the document about teaching quality and research, 

that are of the interest for the students at UiA.   
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Politisk dokument for 
utdanningskvalitet   
Vedtatt 26.04.2018 

 
Politisk dokument for utdanningskvalitet tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA) 
fag- og forskningspolitikk politikk på områder innenfor fag og forskning, som kan bidra til å 
øke studentenes utdanningskvalitet. Tiltakene i dokumentet skal bidra til økt kvalitet i 
utdanningen som gis i samspillet mellom studenter og ansatte, og studenter selv. 
Utdanningskvalitet er av stor betydningrelevant for å videreføre forskning gjennom en 
meningsfylt utdanning, noe som bidrar til utviklingen av samfunnet. For å sikre 
utdanningskvalitet er det kollektive arbeidet viktig, og derfor vektlegger dokumentet 
studentmedvirkning og studenttilknytning til arbeidslivet. 
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1.Kvalitetskultur  
Kvalitetskultur er når studenter og ansatte bidrar til utvikling av kvalitet i utdanning og 
forskning, og hvor begge er naturlige partnere i et faglig fellesskap. Det er avgjørende på et 
universitet med en god kvalitetskultur at systemer og infrastruktur bygges med 
utgangspunkt i evalueringer, tilbakemeldinger og følgeforskning. 

1.1 Akademisk fellesskap  
All aktivitet på universitetet skal være et samarbeid mellom studenter og ansatte. 
Målet er å oppnå et akademisk fellesskap med tilgjengelige møteplasser for 
kunnskapsutveksling, og faglig diskusjon hvor alle deltakere opplever likeverd.  

1.2 Studenter som endringsagenter  
Studenter skal ansees som partnere i arbeidet med å videreutvikle universitetet, men 
også som nødvendige endringsagenter i arbeidet med å gjøre utdanningene 
relevante for fremtidens studenter.  

 
I videreutviklingen av studieprogrammer skal studenter bidra med erfaring og 
kompetanse for å sikre at studentenes perspektiver perspektivene til de studerende 
ivaretas. Ingen utdanningsprogram på universitetet skal opprettes eller tilbys uten at 
studenter har bidratt i utviklingen av dem.   

1.3 Studenter som partnere  
Studentene skal delta, både i undervisningen og i utformingen av den. De faglige 
ansatte (underviserne) skal tilrettelegge undervisning og emner på en slik måte at 
studentenes innspill bidrar til forbedring og utvikling av disse. Høy grad av interaksjon 
mellom alle parter innen akademia er viktig for å sikre et akademisk fellesskap for 
alle. Studentene skal også ha mulighet til delta i ansettelsesprosesser ved 
universitetet.  
 
Studenter skal ansees som partnere i arbeidet med å videreutvikle universitetet. De 
skal ha en sentral og betydningsfull rolle i de råd og organ som utarbeider, utformer 
og evaluerer det som foregår på universitetet. Lovfestet studentrepresentasjon er å 
anse som et minimum. 

 
Ledelsen ved fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal ha et tett samarbeid 
med de tillitsvalgte.  

1.4 Dialogbasert samhandling 
Som et ledd i å bygge kvalitetskultur skal tillitsvalgte og emneansvarlig invitere til 
dialog i oppstarten av hvert studieår. Dialogen skal bidra til å avklare forventninger 
mellom emneansvarlig og student når det gjelder undervisnings- og 
veiledersituasjonen.  
  
Det Universitetet skal legges til rette for møteplasser mellom tillitsvalgte og ansatte 
på instituttene og fakultetene.   
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1.5 Kvalitetssystem  
Kvalitetssystemet på universitetet skal tydelig fordele ansvar for utdanningskvalitet 
mellom universitetets ulike styringsledd, i tillegg til å delegere ansvar gjennom 
mandater og instrukser til ansatte. Studenter skal ha en sentral rolle i 
kvalitetsarbeidet, og skal delta på like vilkår som vitenskapelige ansatte. Studenter 
skal alltid høres i saker som omhandler utvikling av studieprogram.  

1.5.1 Tillitsvalgte 
Det er de tillitsvalgte som skal representere studentene på emnenivå i 
kvalitetsarbeidet. Tillitsvalgte skal inkluderes i forberedelser og i arbeid med 
kvalitetsheving av emner og studieprogram. STA og universitetet skal sikre 
tydelig arbeidsdeling i oppfølging av tillitsvalgte.  
 
Der tillitsvalgte gir tilbakemelding som krever endring, skal universitetet 
iverksette tiltak og sørge for at nødvendig informasjon kommer tilbake til 
studentene. Universitetet skal sikre toveiskommunikasjon. 

1.5.2 Kvalitetsindikatorer 
Det skal finnes kvalitetsindikatorer som studentene er med på å utforme, og 
som er lett tilgjengelig for alle studenter. Indikatorene skal bidra til en klar 
felles forståelse av hva man ønsker å oppnå med kvalitetssystemet.   

1.5.3 Evaluering 
Det skal gjennomføres digitale midtveis- og sluttevaluering i hvert emne. 
Studenter skal få informasjon om tidspunkt for evaluering i starten av 
semesteret. Tidspunktet skal avtales mellom tillitsvalgte og 
studieprogramleder.  
 
De tillitsvalgte skal bruke den digitale rapporten som et utgangspunkt for 
samtale med studentene på emnet. Det føres referat fra møtet. Den digitale 
rapporten og referatet fra diskusjonen skal sammenfattes til en emnerapport 
som gjøres tilgjengelig for studenter på norsk og engelsk. 
 
Emnevalueringene, som en del av kvalitetssystemet, skal legge opp til klare 
mål for forbedringer i emnet. Det skal utarbeides en handlingsplan i studieråd, 
på bakgrunn av innholdet i emneevalueringene og emnerapportene, og denne 
skal gjøres tilgjengelig for studentene. Handlingsplanen skal følges tett opp av 
studenttillitsvalgte, sammen med emneansvarlig og studieprogramleder. 

1.5.4 Kvalitetssikring av vurderinger 
Studentene skal få utlevert eksamensoppgaver uten feil. De skal være av høy 
kvalitet, i tråd med litteratur og nyere forskning. Gjenbruk av eksamener skal 
unngås. Det er viktig at studentene ikke bare blir testet i å reprodusere fakta, 
men stimuleres til å tenke kritisk og anvende litteratur under eksamen.   

 
Studentene skal i en klageprosess få en ny og selvstendig vurdering, hvor 
klageinstans ikke har kjennskap til tidligere karaktersetting. Klageprosessen 
må kvalitetssikres jevnlig, og rutiner for å bedre sensur og klagehåndtering 
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skal alltid evalueres. I de tilfeller hvor en ny vurdering medfører 
karakterendring på mer enn to karakterer skal studenten få en tredje 
uavhengig vurdering uten at tidligere karakterer har blitt kjent. Denne 
vurderingen skal være blir gjeldende.  
 
I de tilfeller hvor det klages på gruppeeksamen skal det gis individuell 
klagerett. 
 
Det skal hvert tredje år gjennomføres en eksamensevaluering av alle emner i 
et studieprogram for å sikre at alle eksamensoppgaver er av god kvalitet.  

1.6 Dannelse  
Alle førsteårsstudenter på universitetet skal gjennomføre et dannelsessemester med 
emner som gir nødvendige kvalifikasjoner til å utvikle analytiske egenskaper, forstå 
kritisk tenking og bidra til utvikling av faglig etisk sans.  
 
Universitetet skal også tilby kurspakker som gir studentene innsikt, sosial 
kompetanse og personlig utvikling. Kursene skal være gratis og med lav terskel for å 
delta. Ansatte på universitetet skal tilby kursene, som skal være forskningsbaserte. 

 

2. Helhetlig studieprogram  
Et helhetlig studieprogram skal sørge for gjennomgående god kvalitet i hele studieløpet, fra 
opptak til avsluttet studie. Sentrale punkter er oppfølging, veiledning, litteratur, vurdering og 
sensur. Kapittelet beskriver også hvilke krav universitetet må følge i forhold til 
tilrettelegging. Det tydeliggjøres hvilke betingelser og læringsutbytter som skal til for å møte 
fremtidens utfordringer.  
 

2.1 Opptaksordninger  
Universitetet må ta hensyn til samfunnets behov for kompetanse ved opptak og 
etablering av nye studieplasser.  
 
Universitetet skal styrke muligheten for alternative opptaksordninger for å sikre et 
mangfold av studenter med ulike grunnkompetanser. 
 
Universitetet skal synliggjøre på sine nettsider hvilke mulige masterprogram som kan 
gjennomføres etter fullført bachelor, allerede ved opptak til bachelorprogram.  
 
Universitetet skal ved lokalt opptak så tidlig som mulig gi svar på søknad til 
videreutdanning, etterutdanning og høyere grad.  

2.2 Oppfølging og veiledning  
Oppfølging og veiledning av studenter skal gjennomføres på en faglig og pedagogisk 
god måte for hver enkelt student, hvor man skal påse at vedkommende har 
veilederkompetanse. Det skal gis tilbakemeldinger, både i form av formative og 
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summative vurderinger som bidrar til økt læring for studenten. Dette skal 
gjennomføres i både enkeltemner og på studieprogram. 

2.3 Vurderingsform 
Digital eksamen skal være standarden ved Universitetet i Agder (UiA), og skal ikke 
medføre ekstrakostnader for studentene. Likevel skal det være opp til hver enkelt 
student å velge å utføre eksamen for hånd. 

 
Det skal i hvert emne gjennomføres mer enn én vurderingsform. Vurderingsformen 
må også sees i sammenheng med andre emners vurderingsformer på samme studiet. 
I løpet av studieprogrammet skal det gjennomføres minst tre ulike vurderingsformer. 
Vurdering skal sees på som en del av læringsprosessen og må gjenspeile forventet 
læringsutbytte.  
 
Omfanget av de obligatoriske innleveringene må ses i sammenheng med antall 
studiepoeng emnet gir, og hvilket formål innleveringen har. I oppgaver som krever 
eller oppfordrer til gruppearbeid skal foreleser legge til rette for dette. Studenter skal 
motta konstruktive tilbakemeldinger på alle obligatoriske innleveringer. Disse skal 
fordeles jevnt utover i semesteret.  

2.4 Begrunnelse og sensur  
Det skal alltid gis skriftlig begrunnelse ved gitt karakter. Dette gjelder både 
bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått. Begrunnelsen skal gi et tydelig bilde av 
kandidatens presentasjon og forbedringspotensial.  

 
Tidsfrister for vurdering på innleveringsoppgaver og eksamen skal overholdes av 
studenter, ansatte og sensorer tilknyttet Universitetet i AgderUiA. Det skal fra 
universitetets side etableres inscentiver som gjør at fristene blir overholdt. Dersom 
det skulle forekomme at fristene ikke blir overholdt er det viktig at studenten får 
informasjon om dette innen rimelig tid.  
 
Det skal gis økonomiske sanksjoner i form av bøter til institutter som ikke overholder  
sensurfristen.  

2.5 Undervisningen 
Den personlige kontakten mellom deltakere i en undervisningssituasjon skal 
opprettholdes. Universitetet skal tilrettelegge for personlig oppmøte i forelesninger 
og stimulere til faglig samarbeid mellom studentene. Dette betyr at i tilfeller hvor 
antall studenter øker, må også tilgangen på undervisere og andre ressurser øke. 
 
Undervisningen skal være basert på kvalitet, og ikke kvantitet, og ulike 
undervisningsformer skal bidra til at studentene får en bedre forståelse av litteratur. 
Variert og god undervisning skal tilrettelegges etter individuelle og kollektive behov.  
 
Arbeidsdagen for studenter skal ikke være lenger enn 8 timer, eller 40 timer per uke. 
Dersom arbeidsdagen er lenger enn 5 timer skal det være minst en halvtimes 
sammenhengende pause. 
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2.6 Gjennomføring av eksamen 
Universitetet har et ansvar for å sørge for at alle studenter får like muligheter til å 
prestere på likt grunnlag, og skal ha rett på utsatt eksamen. innen midten av 
påfølgende semester. I de tilfeller hvor ordinær og utsatt eksamen kolliderer skal 
universitetet legge til rette for at begge eksamener kan gjennomføres.  

 
Studenter, forelesere og eksamensvakter må sikres tilstrekkelig kompetanse rundt 
gjennomføring av eksamen. Tekniske utfordringer skal aldri gå ut over studentenes 
eksamensforsøk. Alle studenter som har behov for det, skal ha krav påfå  
tilrettelegging ved gjennomføringen av eksamen.  

 
Eksamensdatoer skal offentliggjøres i rimelig tid. Dette inkluderer ordinær og utsatt 
eksamen, samt endring av eksamensdato. Det forventes at studenter får minimum to 
dager mellom hver eksamen. I emner som går parallelt på flere campus skal eksamen 
avholdes på samme dag med like eksamensoppgaver og like rammer. 

 
Alle skriftlige eksamener, med unntak av bachelor- og masteroppgaver, skal leveres 
med kandidatnummer.  
 
Universitetet må legge til rette for at man kan gjennomføre utsatt eksamen i 
utlandet, dersom man er på utveksling når eksamen avvikles.  

2.7 Tverrfaglig utdanning  
For å sikre at studenter er i stand til å møte fremtidens utfordringer, må alle 
utdanninger ha en tverrfaglig tilnærming. Det skal tilrettelegges for at studenter ved 
Universitetet i AgderUiA kan studere på tvers av fagområder og fakulteter. Dermed 
kan studentene lettere skape sine egne bachelor- og mastergrader.  

2.8 Litteratur 
Alle emner skal ha litteratur som er tidsaktuell. Litteraturen må inneholde oppdatert 
forskning og kunnskap som er relevant for faget og gir en tverrfaglig kompetanse. 
Forelesere skal senest ved semesterstart legge frem hvilken litteratur som skal brukes 
i det enkelte emne. I de tilfeller hvor litteraturen er tilnærmet lik i flere emner skal 
dette synliggjøres.  
 
I situasjoner hvor ansatte setter opp egen litteratur skal dette godkjennes av 
nærmeste leder.  
 
Litteratur til studier skal være tilgjengelig digitalt, og Studentsamskipnaden i Agder 
(SiA) samskipnaden skal legge til rette for at litteraturen kan kjøpes til rabaterte 
priser i bokform. Digital litteratur skal være gratis. Det må legges til rette for gode 
lån- og kjøpsavtaler for lesebrett på universitetsbiblioteket og Sørbok.  
 
Universitetsbiblioteket skal sikre at eldre litteratur alltid er tilgjengelig for utlån.  
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2.9 Læringsutbyttebeskrivelse  
Det skal foreligge tydelige, oppdaterte og lett tilgjengelige læringsutbyttebeskrivelser 
for alle studieprogram. Læringsutbyttebeskrivelsene skal bidra til at undervisere, 
studenter og omverdenen vet hva studentene skal kunne etter endt utdanning.  

 
Læringsutbyttebeskrivelsene skal utvikles gjennom et tett samarbeid mellom 
vitenskapelig ansatte, studenter og relevante aktører fra arbeidslivet. 
 
Relevant arbeidslivspraksis skal være en fast del av læringsutbyttebeskrivelsene, i 
tillegg skal arbeidslivet og studenter være med å utforme 
læringsutbyttebeskrivelsene. 

2.10 Rammeplanstyrt utdanningsløp  
STA Studentorganisasjonen i Agder støtter prinsippet med rammeplanstyrt 
utdanningsløp for enkelte fagdisipliner. STA mener at en felles struktur med 
fagbolker for alle landets utdanningsinstitusjoner, samt et romslig antall med frie 
studiepoeng vil ivareta en felles profesjonsforankring og sikre at 
utdanningsinstitusjonene kan spille på sine sterke sider. En slik struktur vil gi de ulike 
utdanningsinstitusjonene mulighet til å profilere sine faglige styrker gjennom 
fordypning på enkeltområder 

2.11 Nasjonale deleksamener  
Nasjonale deleksamener skal kun benyttes på rammeplanstyrte utdanninger. 
 
Nasjonale deleksamener skal ikke forekomme i emner der svarene krever drøfting og 
refleksjon, og formålet med besvarelsen ikke er å komme frem til et på forhånd gitt 
svar.  
 
Resultatene av nasjonale deleksamener skal ikke føres på vitnemålet, og skal kun 
brukes til internevaluering på institusjonsnivå. 

2.12 Tilrettelegging    
Universitetet i AgderUiA skal ha et godt tilbud angående tilrettelegging for studenter 
med behov for det. 
 
Universitetet plikter å informere alle studenter om tilretteleggingstilbud ved opptak 
som student ved universitetet.  
 
Studenter med behov for tilrettelegging skal kun behøve å søke og dokumentere 
dette en gang i løpet av studietiden.  
 
Når en student ber om tilrettelegging skal det fattes et formelt vedtak på 
tilretteleggingstilbudet universitetet tilbyr studenten. Det skal være mulig for 
studenten å klage på vedtaket.  

2.13 Tilretteleggingskontoret 
Tilretteleggingskontoret ved Universitetet i AgderUiA skal tilby informasjon om 
tilrettelegging og støttetjenester. Videre skal kontoret også tilby tjenester og kurs 
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som har fokus på å gi studentene gode studievaner og lette deres møte med høyere 
utdanning, som en del av studiet  

 
Tilretteleggingskontoret skal ha tilretteleggingstjeneste med rådgivere som har faglig 
kompetanse på rådgivning, veiledning og tilrettelegging.  

2.14 Studier med støtte 
Universitetet i AgderUiA skal ha et godt tilbud om støttetilbud til studenter med 
psykiske lidelser. Støttetilbudet skal gi individuell oppfølging og rådgivning ut ifra den 
enkelte students behov.  

3.Studenters læring og medvirkning  
Universitetet i AgderUiA skal ha motiverende studieprogram som gjennomsyres av en høy 
faglig kvalitet. Studenters kunnskap og kompetanse omkring om egen læring og 
læringsutbytte må derfor vektlegges ved vurdering av utdanningskvalitet. Studenter skal, 
sammen med ansatte, ha mulighet til å aktivt delta i arbeidet med å heve kvaliteten på egen 
studiehverdag. Universitetet skal legge til rette for studentmedvirkning, og sørge for et 
velfungerende studentdemokrati.  
 

3.1 Mentorordning Faglig mentor 
Alle studenter skal ha tilbud om en mentorordning. sikres en faglig mentor. Dette skal 
sikre bedre læringsutbytte og økt gjennomføringsgrad.En mentorordning skal styrke 
den faglige- og sosiale integrasjonen for studenter.  En faglig mentor skal ha et 
høyere utdanningsnivå enn studentene som veiledes.  
 
 

3.2 Kunnskap om egen læring 
Studentene må ha god kompetanse på egen læring og eget læringsutbytte. Dette for 
å bedre den faglige kvaliteten i undervisningssituasjonen, for å sikre et godt 
læringsutbytte for den enkelte student, og for å stimulere til økt bevissthet og 
refleksjon blant studentene knyttet til deres egen læring og læringsutbytte. 

3.23 Motiverende utdanningsløp av høy kvalitet 
Det må legges til rette for motiverende utdanningsløp for studentene og 
studieprogram med en høy faglig kvalitet. Studiebarometeret vil da kunne benyttes 
som indikator for om universitetet arbeider med og utvikler studieprogram, 
studietilbud og faglig tilbud på en hensiktsmessig måte. 

3.34 Medvirkning i utdanning 
Universitetet i AgderUiA skal tilrettelegge for studentene slik at de aktivt kan 
medvirke i arbeidet med å fremme en økt kvalitet i utdanningen som gis ved 
universitetet. Læring og undervisning skal ikke være en enveis overføring av 
kunnskap og kompetanse, men stimulere til dialog og diskusjon mellom foreleser og 
studenter.  
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Gjennom medvirkning skal studentene ha mulighet til aktivt å ta del i egen utdanning 
og utformingen av den. Studentene skal sammen med de faglig ansatte ved de ulike 
instituttene på universitetet ha et felles ansvar for å kvalitetssikre utdanningen.  

3.34.1 Institusjonsnivå  
Studentene skal være representert i alle råd, styrer og utvalg med 
beslutningsmyndighet ved de ulike institusjonsnivåene på universitetet. 
Studentrepresentantene skal aktivt ta del i styringen av institusjonen på alle 
nivå. Alle studenter har en plikt til å bruke den retten de er gitt til deltakelse 
og medvirkning.   

3.34.2 Fakultetsnivå 
Studentene skal være representert fakultetsstyret, tillitsvalgtsamlinger og 
andre relevante råd, styrer og utvalg på fakultetsnivå. 
Studentrepresentantene skal aktivt ta del i styringen av fakultetet. Alle 
studenter har en plikt til å bruke den retten de er gitt til deltakelse og 
medvirkning.   

3.34.3 Instituttnivå 
Studentene skal være representert i studieråd og andre relevante råd, styrer 
og utvalg. Studentrepresentantene skal aktivt ta del i utviklingen av 
instituttet. Alle studenter har en plikt til å bruke den retten de er gitt til 
deltakelse og medvirkning.   

3.34.4 Studentdemokratiet 
Studentdemokratiet ved Universitetet i AgderUiA skal ha en sentral rolle i å 
legge til rette for studenters medvirkning. Studentdemokratiet skal også 
fungere som et støtteapparat for de tillitsvalgte studentene, slik at de kan 
gjennomføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. 
 
Universitetet skal legge til rette for at alle studenter som ønsker å delta i 
studentdemokratiet har mulighet til dette. Studentdemokratiet skal ha rom 
for å jobbe målrettet opp mot universitetetss sentrale ledelse og andre 
relevante aktører.  

4. Underviseren  
Undervisere skal ha faglig kompetanse på undervisningsfeltet for å bidra til god 
undervisningskvalitet, hvor studenter opplever varierte undervisningsformer. Universitetet 
skal på alle nivåer prioritere undervisningskvalitet. 

4.1 Kompetente undervisere  
Universitetet skal sikre at alle undervisere har høy kompetanse i pedagogikk, 
didaktikk og digitale undervisningsformer. I tillegg skal undervisere ha tilstrekkelig 
kompetanse innenfor relevant undervisningsspråk.  
 
Underviseren skal ha en forskningsmessig tilnærming til egen undervisning, for å 
være bevisst hvilke undervisningsformer som er hensiktsmessig til faget. 
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4.2 Merittering av undervisere  
Det må være en helhetlig tankegang mellom forskning og undervisning ved 
Universitetet i AgderUiA. Ansatte må derfor arbeide med begge deler. I tillegg skal 
dagens system med to ulike karriereløp avvikles til fordel for et helhetlig karriereløp. 
For å satse like mye på utdanning som forskning, er det nødvendig at det stilles like 
krav til utvikling av undervisningskompetanse som forskningskompetanse for å kunne 
få tilsetting eller opprykk fra en vitenskapelig stilling til en annen. 

 
Det skal opprettes en meritteringsordning for å premiere de dyktige underviserne. 
For å kvalitetssikre en meritteringsordning er det viktig at ordningen omfatter flere 
ulike indikatorer, som sikrer at underviseren oppnår nødvendige kvalifikasjonskrav. 

4.3 Sensorveiledning 
I forkant av eksamen skal det utformes gode sensorveiledninger i alle emner, som 
skal være lik for eksterne og interne sensorer. Faglærer skal ikke sensurere 
eksamensoppgaver fra eget fag alene. Ekstern sensor skal være delaktig for å sikre 
kvalitet på eksamen og korrekt sensur. Vurdering og karaktersetting skal gjenspeile 
studentens kunnskaper, erfaring og refleksjoner i forhold til litteratur på en objektiv 
måte, og ikke i forhold til nivået på det aktuelle kullet.  

4.4 Fagfellevurdering av undervisning 
For å sikre kvalitet i studieprogram skal det benyttes fagfellevurdering av 
undervisning. En slik fagfellevurdering skal inkludere forelesning, og annen 
undervisningsaktivitet. Det kan også inkluderes diskusjon om litteratur, digitale 
læringsressurser og annet studieopplegg.  

4.5 Informasjon om arbeidsmengde  
Studentene skal informeres tilstrekkelig om forventet arbeidsmengde gjennom hele 
semesteret på universitetets nettsider og av emneansvarlig. Arbeidsmengden i de 
enkelte emner, og hvert semester i studieprogrammet, skal vurderes i forbindelse 
med emne- og programevalueringen. Det skal stilles tilsvarende høye krav til 
arbeidsmengde for alle studiepoeng.  

4.6 Utdanningsledelse 
Ledelsen på alle nivåer må prioritere utdanningskvalitet. Styrene og ledelsen på 
institusjons- og fakultetsnivå må, i samarbeid med studenter, prioritere 
utdanningskvalitet i ressursfordeling, strategi og kommunikasjon. 

5. Etter- og videreutdanning  
Gode ordninger for Eetter- og videreutdanning (EVU) er viktig for å nå målet om ‘livslang 
læring’. EVU-tilbudetEtter- og videreutdanningen som tilbys skal bidra til 
kompetanseutvikling som møter samfunns- og arbeidslivets behov, samt legge til rette forog 
personlig vekst for den enkelte.  
 

5.1 Kvalitetssikring  
Studieprogrammer for EVU-studenter skal kvalitetssikres og føres tilsyn ved på lik linje med 
ordinære studieprogram, og inngå i universitetets kvalitetssystem. 

formaterte: Overskrift 2 Tegn, Skrift: (Standard)

+Brødtekst (Calibri), Skriftfarge: Automatisk
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Opptaket til EVU-tilbudene på UiA som gir studiepoeng skal være i tråd med nasjonale 
retningslinjer og gjenspeile studiets egenart.  
 
Kortere enheter eller enkeltemner kan brukes for å tilfredsstille de preferanser og behov 
som gjelder oppdatering og påfyll av kompetanse. Disse bør også fungere som tverrfaglige 
tilbud.  
 
 

5.2 Arbeidsliv 
Etter- og videreutdanningerEVU må utarbeides i samarbeid med arbeidslivet, og legge til 
rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstakere gjennom hele deres 
karriereløp. Tilbudene som gis må gjenspeile samfunnets behov.  
 
Universitetet må legge til rette for gode ordninger særskilt til de som tar EVU slik at de har 
mulighet til å kombinere jobb og studier.  
 

 
For å oppnå en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning til etter- og videreutdanning må det 
legges til rette for lokale og regionale tilbud. 
 
Universitetet må legge til rette for gode ordninger særskilt til de som tar etter- og 
videreutdanninger, slik at de har mulighet til å kombinere jobb og studier.  
 
Etter- og videreutdanning skal kvalitetssikres på lik linje som ordinære studieløp og inngå i 
universitetets kvalitetssystem. 

 
5.3 Finansiering  
EVU-tilbud skal ikke kunne finansieres av studieplassfinansiering tildelt studieplasser på 
ordinære studieprogram.  
 
For å oppnå en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning til EVU må det legges til rette for 
lokale og regionale tilbud. 
 
Ordinære emner bør som hovedregel være tilgjengelige for EVU-studenter på likt 
finansieringsgrunnlag som øvrige studenter, men programstudenter skal alltid ha forrang.  
 
 
 
 

 
 

6. Forskning, utvikling og innovasjon 
Utdanning, forskning og formidling er kjernevirksomhetene til universitetet og må derfor 
sees i sammenheng. Studenter skal utfordres på dette og oppfordres til å tenke nytt. 

formaterte: Overskrift 2 Tegn, Skrift: (Standard)
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Universitetet må sørge for opplæring og muligheter innenfor forskning, utvikling og 
innovasjon for studenter og ansatte. 

6.1 Fagmiljøer  
Universitetet i AgderUiA skal være preget av fagmiljøer med høy kvalitet og tydelige 
profiler. Det må nedsettes grupper som skal ha til hensikt å både dyrke 
spisskompetanse og å utvikle talentet på tvers av fagmiljøene. Universitetet må ha 
som ambisjon å ha fagmiljøer av høy nasjonal og internasjonal kvalitet, og aktivt 
arbeide opp mot inscentivprogrammer og senterordninger knyttet til dette. Dette må 
ses i sammenheng med universitetets satsning på å tilegne seg flere sentre for 
fremragende utdanning.  
 
Universitetet og fagmiljøene må aktivt legge til rette for-, og oppfordre til 
utviklingsarbeid. Pedagogisk utviklingsarbeid skal prioriteres og de som underviser 
må ha tid og rom til å innovere studieprogram og undervisningsopplegg. 

 
Et fagmiljø består av både studenter, vitenskapelige og administrativt ansatte. All 
aktivitet på universitetet skal være et samarbeid mellom studenter og ansatte. 
Studenter må derfor være en fullverdig deltaker i det akademiske fellesskapet.  

6.2 Forskningsbasert utdanning  
Alle studenter skal tidlig i studieløpet tilbys innføring i forskningsforståelse, 
vitenskapelig metode, kildebruk og etikk. Det enkelte studium skal legge til rette for 
læring gjennom forskning, noe som dette kan gjøres gjennom gradsgivende 
oppgaver. 

6.3 Forskningsbasert undervisning  
All undervisning ved Universitetet i AgderUiA skal være forskningsbasert. Dette 
innebærer blant annet studentaktiv forskning, og at undervisningen er basert på det 
fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 
Undervisningsmetoder som benyttes skal ha vitenskapelig dokumentert høy kvalitet, 
med mindre det er ledd i utviklingen av nye undervisningsmetoder.  

6.4 Studentaktiv forskning 
Alle studenter skal ha mulighet til å bli involvert i forskningsprosjekt på både 
bachelor- og master alle gradsnivå. Denne muligheten skal studentene informeres 
om. Det enkelte studium skal sørge for at studenter får erfaring med utførelse og 
gjennomføring av et forskningsprosjekt, samt presentasjon av forskningsresultater. 
 
På masternivå skal studentene gis mulighet til å være med i 
forskergrupperforskningsgrupper. Universitetet må legge til rette for at alle studenter 
kan drive med forskning ved siden av studiene og ta initiativ til å starte egne 
forskningsprosjekter.  

6.5 Spisskompetanse og talentutvikling 
På Universitetet i AgderUiA skal det legges til rette for utvikling av spisskompetanse 
og talenterutvikling. Ekstraordinær innsats og gode resultater må oppfordres til og 
anerkjennes. Det må aktivt legges til rette for at studenter skal kunne dyrke sin 
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kompetanse, og universitetet skal så langt det lar seg gjøre bidra til at denne 
kompetansen kan utvikles til det fulle. 

6.6 Forskerlinjer  
Universitetet i AgderUiA bør tilby egne forskerlinjer som en del av sin 
studieportefølje. Det kan integreres i eksisterende studieløp eller som alternativ til 
ordinært studieløp.  

6.7 Doktorgradsutdanning  
Universitetet i AgderUiA har et ansvar for at studentene opplyses om mulighetene for 
karriere innen akademia gjennom doktorgradsutdanning. Universitetet bør tilby 
doktorgradsutdanning av høy kvalitet innenfor alle fagområder som tilbyr 
mastergrad. Det skal bør også tilbys doktorgrader i samarbeid med både næringslivet 
og det offentlige. 

6.8 Innovasjon  
Universitet i Agder skal legge til rette for nytenkning og nyskapning for alle som er 
tilknyttet institusjonen. Det må oppfordres til nytenkning rundt problemstillinger i 
alle studieprogram, og det bør være mulig for studenter å trekke eget 
innovasjonsarbeid inn i undervisningen, særlig gjennom gradsgivende oppgaver.  

 
Ansatte og studenter ved Universitetet i AgderUiA skal bidra til innovasjon i privat og 
offentlig sektor, og samskaping med ideelle organisasjoner og arbeidsliv. Studenter 
og ansatte skal lett kunne samarbeide for å sette nye ideer ut i livet. Universitetet 
skal oppfordre til kommersialisering og støtte denne prosessen gjennom en 
inkubator. 

6.9 Formidling 
Universitetet i AgderUiA skal være en tydelig aktør i samfunnsdebatten både 
regionalt og nasjonalt. Universitetet skal engasjere både internt og eksternt. 
Studenter og ansatte skal oppfordres til å ta del i pågående debatter og å sette 
agenda basert på forskning. Universitetet i AgderUiA skal bidra til at forskning gjøres 
tilgjengelig og synlig gjennom åpne kanaler.  

6.10 Akademisk frihet, etikk og integritet 
Alle som forsker har et ansvar for å se sin virksomhet i sammenheng med samfunnet 
rundt seg. Dette innebærer at kunnskapsproduksjon må gjøres innenfor miljø preget 
av kritisk refleksjon om hvordan forskningsmetode og resultater påvirker samfunnet, 
samtiden og enkeltmennesker. Universitetet har et ansvar for at alle studenter og 
ansatte har høy akademisk integritet og tilstreber mest mulig transparens og 
etterprøvbarhet. Alle vitenskapelig ansatte skal få opplæring i forsvarlig håndtering 
av forskningsdata, og institusjonen skal ha sikre lagringsmuligheter. 

 
Samarbeid med næringslivet og eksterne aktører skal være transparent. Det skal 
finnes en offentlig tilgjengelig oversikt over den eksternfinansieringen som 
forskningen mottar. 
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7. Kontakt med arbeidslivet  
Studieprogram med praksismuligheter er verdifullt både for den enkelte student, og for 
praksisvirksomhetene. Veiledningsfunksjoner som utføres av Karrieresenteret og 
Kompetansetorget bidrar til at studenter klargjøres til arbeidslivet, og at det knyttes tettere 
kontakt mellom studenter og fremtidig arbeidsliv. For Universitetet i AgderUiA er det også 
viktig at det holdes god kontakt med tidligere studenter, gjennom utvikling og effektiv bruk 
av alumniordninger.UiA-alumni.   

7.1 Praksis 
Alle gradsstudier ved Universitetet i AgderUiA skal tilby praksis i løpet av studieløpet. 
Det forventes at alle praksisplasser med tilknytting til Universitetet i AgderUiA er 
relevante, og gir studentene et godt læringsutbytte. Universitetet skal også aktivt 
videreutvikle eksisterende praksisordninger. I utdanninger med praksis forventes det 
at Universitetet i AgderUiA forholder seg til nasjonale rammeplaner.  

 
Universitetet i AgderUiA skal tilby praksisvirksomheter kurs i veiledningskompetanse. 
Alle praksisveiledere tilknyttet Universitet i Agder skal ha veiledningskompetanse og 
være egnet for å veilede studenter i praksis.  

 
Foreldre med barn under 16 år, aleneforsørgere, studenter som er politisk aktive, 
studentfrivillighet og andre med særskilte behov skal ved søknad få tildelt 
praksisplass i nærheten av bosted. Det skal også være mulig for andre studenter å 
søke om å bli vurdert angående rett til tilrettelegging.   

 
Det skal gis god informasjon om praksis for studenter i rimelig tid før praksisperioden. 

7.2 Arbeidslivsrelevans  
Alle studier ved Universitetet i AgderUiA skal fokusere på kunnskapstriangelet. 
Samspillet mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon ved UiA Universitetet i 
Agder sine studier bidrar til en arbeidslivsnær studentmasse med gode forutsetninger 
i fremtidig arbeidsliv.   

 
Alle studier ved Universitetet i AgderUIA skal ha innhold som er relevant for dagens 
og morgendagens arbeidsliv. Arbeidslivet skal også spille en viktig rolle inn i studiene. 
Det må så langt det lar seg gjøre være en tydelig sammenheng mellom studier ved 
Universitet i Agder og arbeidsliv, med et særlig fokus på regionen. Universitetet må 
derfor innta en proaktiv rolle for å sørge for et tett samarbeid og god kontakt med 
regionalt arbeid- og næringsliv.  

7.3 UiA-aAlumni  
UiA-aAlumni skal avholdes som et todelt samarbeid. Det skal være en arena for 
nåværende studenter, hvor det vil være en verdifull informasjonskanal som formidler 
deres arbeidslivsmuligheter. Det skal også være en arena hvor tidligere studenter kan 
opprettholde kontakt med medstudenter, hvor også universitetet kan opprettholde 
kontakt med tidligere studenter. Det skal også være en arena hvor tidligere studenter 
kan holde seg oppdatert på relevant forskning som en del av deres egen 
karriereutvikling.  
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7.4 Kompetansetorget og Karrieresenteret  
Kompetansetorget skal synliggjøres som en virtuell møteplass mellom studenter og 
arbeidslivet. Dette for å sikre arbeidslivsrelevant utdanning og god kontakt mellom 
studenter og arbeidsliv. 
 
Karrieresenteret skal være studenters rådgivende organ knyttet til veiledning om 
fremtidige karrieremuligheter. Karrieresenteret skal også tilby relevante kurs og 
arrangement som kan forberede studentmassen på fremtidig arbeidslivet, og veien 
dit etter fullførte studier.  

7.5 Studerende arbeidstakere  
Universitet i Agder skal legge til rette for studenter som ønsker å gjennomføre studier 
på deltid. Videreutdanning og studier på deltid er verdifullt for de studerende 
studentenes egen arbeidsplass og arbeidsgivere. Studerende arbeidstakere er også 
verdifullt for medstudenter og undervisningssituasjonen i seg selv ved universitetet. 
Dette er studenter som bidrar med relevant erfaring og kunnskap fra arbeidslivet inn 
i deres studier. 

8. Digitalisering  
Digitalisering skal være et virkemiddel for økt utdanningskvalitet, effektivitet og kontakt med 
og mellom studenter. I tillegg skal det bidra til at studenter utvikler digitale ferdigheter som 
er nødvendige i arbeidslivet. 

8.1 Prinsipper for digitalisering 
Universitetet i AgderUiA skal være et foregangsuniversitet innen digitalisering. 
Digitalisering skal gjøres for å styrke faglig kvalitet og brukervennlighet der det er 
fornuftig. Universitetet må sikre at den digitale kompetansen blant studenter og 
ansatte er tilstrekkelig og tilby kurs ved behov. Bruk og valg av digitale verktøy i 
utdanningen bør basere seg på hva som benyttes i arbeidslivet, og bidra til at 
studentene utvikler digitale generiske ferdigheter. 

8.2 Digitalisering av utdanning 
Universitetet skal benytte seg av digitale læringsplattformer som bidrar til god 
kontakt mellom studenter og med vitenskapelig ansatte. Studenter skal møte et 
moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle læringsopplegg, 
effektivitet, samhandling og fleksibilitet i studiene. Undervisere skal oppfordres til å 
digitalisere undervisningen. Digitale læringsverktøy og plattformer bør legge til rette 
for innovasjon knyttet til læringsmetoder. Digitalisering skal ikke være en erstatning 
for undervisning på campus, men skal fungere som et supplement for studentene.  

8.3 Digital vurdering 
Alle vurderinger bør avlegges digitalt dersom dette er mulig, men det skal være mulig 
å søke om å benytte tradisjonelle eksamensformer. Universitetet må sikre at tekniske 
utfordringer ikke er til ulempe for studenter eller ansatte. 



 20 

8.4 Informasjonsflyt 
All informasjon til studenter skal gjøres tilgjengelig digitalt. Studenter, 
studentorganisasjonen STA, linjeforeningene og studentaktivitetene  må ha 
anledning til å dele informasjon til medstudenter ved hjelp av samme plattformer 
som universitetet. 

9. Rammefaktorer  
Rammefaktorer er de faktorene som påvirker utdanningskvaliteten og studiehverdagen til 
studentene, men som ikke omfatter faglig kvalitet i utdanning eller forskning.  

9.1 Overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning 
Det må sikres en mykgod overgang for studenter mellom videregående og høyere 
utdanning. Dette for at studentene skal ha best mulig faglig- og sosial 
startkompetanse. Universitetet har her en viktig rolle i å tilby faglig og sosial 
veiledning, kommunisere forventninger til det å være student, tilgjengeliggjøre 
informasjon og sikre tydelig kommunikasjon på ulike kommunikasjonsplattformer.  

9.2 Campusutvikling 
Ved utbygging og utvikling av campus skal studenter alltid involveres i startfasen, 
planarbeid, prosjektgrupper og brukermedvirkning. Campusutvikling skal ta 
utgangspunkt i å sikre bedre læringsmiljø for studenter og sikre areal for det 
akademiske fellesskap.  

 
I campusutvikling skal universitetet også legge til rette for at studenter får arealet det 
er behov for, med utgangspunkt i studenttallet. Øker antall studenter, må også areal 
videreutvikles. Det skal foreligge en langsiktig plan for campusutvikling. 

 
Studentene må også sikres et tilstrekkelig antall leseplasser, både på biblioteket og 
på lesesaler. De semesterregistrerte studentene ved Universitetet i AgderUiA skal 
alltid ha førsteretten på plassene i undervisningsrom, grupperom og på lesesaler. 

 
Administrering av undervisningsrom, grupperom og fellesarealer må være strukturert 
og oversiktlig. Det skal være enkelt å booke rom på universitetet.  Informasjon om 
booking må være lett tilgjengelig, tydelig og oppdatert. 

 
Universitetet skal tilby områder på campus som holder åpent 24 timer i døgnet. I 
eksamensperioden skal universitetets og bibliotekets generelle åpningstid alltid 
utvides. 

9.3 Gratisprinsippet 
Universitetet skal sikre gratisprinsippet for alle studenter både på og utenfor campus. 
I de tilfeller nårhvor det vil koster studentene å delta i undervisning utenfor campus,  
skal dette være gitt informasjon om på forhånd.et alternativt opplegg tilgjengelig.  

 
Universitetet skal legge til rette for et alternativ på campus. Universitetet skal også 
sette av et fond hvor studenter med dårlig økonomi kan søke ekstra støtte. 
Ordningen skal være behovsprøvd.  
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I tilfeller hvor undervisning krever obligatorisk utstyr, forventes det at universitetet 
tilbyr gode og rimelige alternativtilbud. Dette må opplyses om. Annet 
undervisningsmateriell og utstyr universitetet tilbyr må kunne forventes å være av 
god kvalitet, i god stand og tilgjengelig i tilstrekkelig kvantum.  
 
Universitetet skal opprettholde gratisprinsippet og ikke støtte stipendordninger som 
favoriserer studenter som fullfører på normert tid. 
 

9.4 Heltidsstudenten 
Universitetet skal jobbe for økt studiestøtte for å sikre målet om ‘heltidsstudenten’. 
 
Universitetet skal etterstrebe lokalt og nasjonalt gjennomslag for heltidsstudenten.    
STA støtter ekstra stipendordninger for studenter som publiserer for å få 
publiseringspoeng, og/eller deltar i relevant praksis utenom studiene. 

9.5 Frafall fra høyere utdanning 
Universitetet må utarbeide en lokal handlingsplan som forebygger frafall i høyere 
utdanning. I tillegg til handlingsplanen med konkrete tiltak må universitetet legge til 
rette for smidige og enkle overgangsordninger mellom studier, der en student ønsker 
å bytte til ledige studier.  

9.6 Den akademiske kalender 
Det skal til enhver tid være en oppdatert akademiske kalenderen tilgjengelig på 
universitetets nettside. Kalenderen skal informere om eksamensperioder, perioder 
for emneevalueringer og studiestart/avslutning. Kalenderen skal også inneholde 
tidspunkt for de ulike valg som gjennomføres blant studentene på universitetet det 
året kalenderen gjelder for. 

9.7 Studentombud 
Alle studenter ved universitetet skal ha tilgang på et studentombud. Studentombud 
er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene hjelp og veiledning i saker 
som berører deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en 
forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. 

9.78 Læringsmiljø 
Universitetet skal til enhver tid har systemer for varsling av forhold som ikke er 
optimale eller forsvarlige.  

 
Læringsmiljøarbeidet skal tillegges en instans som har til ansvar å følge opp arbeidet 
med læringsmiljø på universitetet. Læringsmiljøarbeidet skal deles inn i følgende fem 
kategorier: faglig, psykososialt, digitalt, pedagogisk og organisatorisk. Det skal til 
enhver tid finnes en handlingsplan på hvilke tiltak som prioriteres.  
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10. Organisering og dimensjonering av høyere utdanning  
Organisering og dimensjonering av høyere utdanning er de nasjonale faktorene i sektoren 
som påvirker utdanningskvalitet lokalt. Dette gjelder organisering av høyere utdanning, 
nasjonale virkemidler for undervisningskvalitet og styringsmodell. 

10.1 Nasjonal kompetansebank  
Universitetet skal arbeide for en nasjonal kompetansebank til undervisning. Dette 
skal være en kompetansebank som skal være til hjelp og inspirasjon for underviseren, 
og bidra til variert undervisning for studentene. 

10.2 Nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet 
Universitetet skal bidra i arbeidet om opprettelsen av en nasjonal konkurransearena, 
som skal gi lokal støtte til institusjonens kvalitetsutviklingsarbeid. Arenaen skal samle 
de nye og eksisterende nasjonale virkemidlene og ressursene, og gjennom en sterk 
strategisk og faglig sammenheng bidra til å forbedre helhetlig utdanningskvalitet for 
studentene. 

10.3 Senter for fremragende utdanning (SFU) 
SFU tilknyttet institusjonen skal bidra til ny innovativ læring, og økt 
utdanningskvalitet på institusjonen som helhet. Studentorganisasjonen STA skal 
støtte universitetets arbeid om å opprettholde eksisterende sentre, og etablering av 
nye sentre tilknyttet institusjonen. STA skal bistå i det nasjonale samarbeidet mellom 
SFUene gjennom representasjon i SFU Studentnettverk, i kraft av Fagpolitisk 
ansvarligs styreverv i MatRIC.  

10.4 Kommersialisering av høyere utdanning 
Utdanning skal være en rett, og ikke en vare. Studentorganisasjonen i AgderSTA skal 
støtte satsingen på høyere utdanning sin rolle i norsk utviklingspolitikk. I et globalt 
perspektiv skal studentorganisasjonen STA støtte arbeidet for økt kvalitetssikring av 
høyere utdanning, og arbeidet for at høyere utdanning i større grad skal bli finansiert 
av det offentlige. 

10.5 Organisering av høyere utdanning  
Universitetet skal ha institusjonell autonomi, for å sikre god utdanning og fri 
forskning. Dette krever en finansieringsmodell som gir institusjon forutsigbarhet i 
arbeidsforholdene, hvor den primære finansieringen skal skje gjennom statlige 
midler. Styringen til departementet skal derimot begrenses til inscentiv i 
resultatkomponenter, utviklingsavtale og andre enkeltvedtak. 

 
Universitetet skal sikre godt samarbeid og arbeidsdeling mellom interne campuser, 
og andre institusjoner. Dette for å samle og styrke fagmiljøene, for også å kunne 
konkurrere på internasjonalt nivå. 

10.6 Styringsmodell  
Norsk høyere utdanningen skal være styrt etter etatsmodellen hvor 
Kunnskapsdepartementet har styringsrett over institusjonene på gitte, avklarte 
området. Institusjonene skal ha stor organisatorisk autonomi og full faglig autonomi.  
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Universitetets toppledelse sledelsen skal være todeltvalgt, hvor rektor fungerer som 
øverste valgte leder med en universitetsdirektør som øverste leder for 
organisasjonens administrasjon. Det skal sikres studentrepresentasjon i alle kollegiale 
organer, og styrets leder skal være rektor av institusjonen. Rektor skal velges.  
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Revidering av Politisk dokument for mangfold og likestilling 2019 

   
Bakgrunn for saken 

Saken kommer opp på bakgrunn av Studentparlamentets (SP) vedtak om å revidere de 

politiske dokumentene. Dokumentet skulle opprinnelig revideres i januar, men SP gjorde et 

vedtak på januarmøtet der man åpnet for at revideringen heller kunne vedtas i april. De nye 

vedtektene, som ble vedtatt i mars, sier også at de politiske dokumentene skal revideres innen 

april måned er omme. 

 

Utvalgene har som oppgave å vurdere hvilke dokument som skal revideres per år. 

Læringsmiljøpolitisk utvalg (LMPU) har ansvar for to av STAs politiske dokument. Dette er 

Politisk dokument for læringsmiljø og Politisk dokument for mangfold og likestilling. LMPU 

har derfor gjort en vurdering på om hvilke av dokumentene som burde revideres i år. Utvalget 

kom frem til at det var Politisk dokument for mangfold og likestilling som hadde størst behov 

for revidering, og at Politisk dokument for læringsmiljø kan stå slik det er enda et år. 

 

 LMPU har valgt å legge frem dokumentet som et nytt dokument da det er gjort store 

endringer i struktur og noe endring av innhold. Utvalget anbefaler parlamentet å se på både 

det gamle og det nye dokumentet for å kunne se endringene på en tydelig måte. 

 

Utvalget har forsøkt å innhente informasjon fra organisasjoner som har kompetanse om 

tematikker som presenteres i dokumentet. Utvalget forespurte Skeive studenter UiA (Fri Sør) 

og Norges Handikapforbunds Ungdom (tidligere leder, som også er student ved UiA). 

Utvalget mottok svar fra Skeive Studenter UiA. 

 

I tillegg har utvalget tatt kurs i normkritikk ved Senter for likestilling her på UiA. Dette for å 

tilegne seg kunnskap om normer og samfunnsmessige mønster som kan gjøre det vanskelig å 

være en minoritet i samfunnet. Der lærte utvalget også om hvordan institusjoner og samfunnet 

generelt kan endre seg for slik at alle i samfunnet har en reel og trygg tilhørighet. 

 

Argumentasjon  

Dokumentet blir lagt frem som et helt nytt dokument da utvalget har gjort store endringer og 

som vil være vanskelig å presentere om det gamle skal være utgangspunktet.  

 

Utvalget har valgt å gjøre de strukturelle endringene for å i større grad kategorisere UiA og 

STAs virkeområder, heller enn å kategorisere mennesker. Dette vil også gjøre det enklere å 

bruke dokumentet i STAs arbeid da det ofte er UiAs ansvar og oppgaver som diskuteres i 

møte med UiA.  



  Side 2 

Det meste av politikken fra forrige dokument er ivaretatt i dette nye dokumentet. I tillegg har 

utvalget forsøkt å lage en tydelig struktur ved å ha innledning til hvert kapittel som kan 

fortelle noe om hva man kommer til å lese i delkapitlene. 

 

Herunder vil de ulike kapitlene kommenteres for å tydeliggjøre overfor SP om hva som er 

blitt gjort under revideringen: 

 

1: Mye likt som i det forrige, men noe av politikken i andre kapitler fra det forrige 

dokumentet er satt her da det er holdnings- og kulturbygging. 

 

2: Dette kapittelet er nytt. Det handler om hvordan UiA bør og ikke bør kommunisere sine 

budskap. Dette ble gjort etter normkritikkkurset da vi fikk kunnskap om viktigheten rundt 

dette. 

 

3: Dette kapittelet tar for seg mye som omhandler universell utforming, tilrettelegging og 

campusutvikling med et mangfoldsperspektiv. Dette fokuset har vi fått tilbakemelding på at 

var til dels manglende i det forrige dokumentet, og har derfor fått en større del i LMPUs 

forslag. 

 

4: Dette kapittelet handler om retten og tryggheten til å være den man er som menneske. Her 

er underkapitlene nesten de samme som fra forrige dokument. Utvalget har valgt å beholde 

denne kategoriseringen da det var svært spesifikk politikk, samt at det er vanskelig å 

kategorisere det et annet sted. 

 

5: Dette kapittelet handler om rekrutering, av både studenter og ansatte. Her kommer mye av 

kjønnspolitikken fra det forrige dokumentet inn.  

 

6: Dette kapittelet tar for seg representasjon i råd, styrer og utvalg. Dette er nokså likt 

politikken fra forrige dokument. 

 

Generelt: Utvalget har valgt å stryke kapittelet om etnisitet og heller gjøre beskrivelsen mer 

omfattende ved å bruke ordet mangfold mer igjennom dokumentet. Som da også inkluderer 

etnisitet uten å måtte nevne det eksplisitt. Se definisjon av mangfold i innlending, samt målet 

om likestilling. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar Politisk dokument for mangfold og likestilling, med de endringer 

som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på at Politisk dokument for mangfold og likestilling vedtas. 

 



  Side 3 

 

Vedlegg  

 

Politisk dokument for mangfold og likestilling (revidert). 

 

 
 

English Summary 
 

The Political Committee for the Learning Environment of STA has revised the 

political document for diversity and equality. The committee decided not to revise the 

political document for learning environment because of its high quality and still high 

relevance for today’s situation. The committee present the document for diversity and 

equality as an entire new document because of big structural changes and also with a 

new topic about communication. 
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Politisk dokument for mangfold og 
likestilling 
Vedtatt XX.XX.2019 

Politisk dokument for mangfold og likestilling tar for seg Studentorganisasjonen i Agders 

(STA) politikk på mangfold og likestilling. Prinsippet om lik rett til utdanning står fast, 

derimot er ikke tilgangen alltid lik og på den måten svekkes også retten til utdanning for alle. 

Universitetet har et samfunnsansvar som premissleverandør i samfunnsutviklingen og 

gjennom utdanningen av studenter. STA mener derfor at kultur som bygges i strukturene til 

utdanningsinstitusjonene må gjenspeile det rike mangfoldet akademia har – blant ansatte, 

ledere og studenter.  

Mangfold er definert som: «sammensetning av forskjeller». Likestilling- og 

diskrimineringsloven skisserer 9 diskrimineringsgrunnlag. Disse er: kjønn, religion/livssyn, 

nedsatt funksjonsevne, etnisitet, alder, kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet/seksuell orientering, 

fagforeningsmedlemskap/politisk syn, omsorgsoppgaver og graviditet/foreldrepermisjon - 

men mangfold går også ut over disse kategoriene. Ingen skal oppleve diskriminering. 

STA anerkjenner at det er flere enn to kjønn. I dette politiske dokument refereres likestilling 

til likestilling mellom menn og kvinner, men utelukker ikke at det også betyr et mangfold av 

kjønn og kjønnsuttrykk. Det endelige målet er likestilling mellom alle mennesker, også utover 

kjønn.  

STA mener at mangfold og likestilling bidrar til økt kvalitet og til et bedre arbeids- og 

læringsmiljø for alle. 

1  

                                                           
1 Dette bildet viser til en forståelse av hva inkludering er. «Inclusion» (no.: inkludering) er vårt mål med dette dokumentet, 

som igjen sier noe om STA og UiAs praksis. 
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1. Universitetets samfunnsmandat 

 

Universitetet i Agder (UiA) som akademisk institusjon er en viktig aktør i utviklingen av 

samfunnet. I dette ligger det et omfattende samfunnsmandat knyttet til forskning, utdanning 

og formidling, og som bidragsyter i regionen. UiA har også et ansvar for å ta et tydelig 

standpunkt i styringen av akademia, og skal være nasjonalt anerkjent for tydelig 

mangfoldsledelse og praktisering av likestilling. 

 

1.1 Mangfold og kulturbygging 

 

UiA skal være et mangfoldig universitet som skaper rom for alle mennesker. Det akademiske 

fellesskapet skal fremme ulike perspektiver og et mangfold av aktører som bidrar til faglig 

kvalitet, et godt arbeids- og læringsmiljø, og til utvikling av forskning og utdanning. 

UiA skal være en rollemodell for offentlige og private aktører innen mangfoldsledelse og 

mangfoldig kulturbygging.  

Levekårsutfordringer i regionen henger tett sammen med et lite mangfoldsbevisst og likestilt 

Agder. Derfor skal UiA bistå regionen med forskning, kunnskap og konkrete kurstilbud i 

utviklingen av et mer mangfoldig og likestilt Agder. 

UiA må prioritere arbeidet med Senter for Likestilling og sørge for at forskningsinstitusjoner 

universitetet eier eller samarbeider med leverer relevant forskning som kan bidra til bedring 

av levekårsutfordringene på Agder.  

 

2. Kommunikasjon 

 

Det er viktig at både kommende og nåværende studenter og ansatte har en tilhørighet og er 

inkludert på UiA. Derfor er det viktig at kommunikasjonen samsvarer med visjonen om et 

mangfoldig universitet. For å nå visjonen om et mangfoldig UiA er det nødvendig med en 

felles forståelse av forskjeller, samt viktigheten av dette. En slik bevisstgjøring og forståelse 

vil også kunne redusere minoritetsstress. 

 

2.1 Bildebruk 

 

UiAs bildebruk skal representere mangfold, hvor man inkluderer uten å markere. Dette 

handler om å fremme mangfoldet uten å påpeke forskjeller. Derfor skal ikke UiA reprodusere 

og fremheve stereotypiske bilder av mennesker. UiA skal ikke blokkere eller endre 

menneskers uttrykk, men heller gi studenter og ansatte større handlingsfrihet til å forme sine 

liv og uttrykk uten å tvinges inn i forutinntatte kategorier og stereotyper. 
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2.2 Formidling av individer 

 

UiA skal ikke misbruke menneskers funksjonshemming, minoritet, legning eller kjønn for å 

promotere mangfold på UiA. Individer og grupper som er særlig sårbare for diskriminering 

skal behandles og fremstilles på samme grunnlag som andre studenter i 

promoteringsmateriale. 
 

2.3 Kulturforståelse 

 

Studenter og ansatte som reiser ut fra universitetet, både innen- og utenlands, er det 

nødvendig å tilegne seg kunnskap om områdene man reiser til. Universitetet må tilrettelegge 

for kurs til sine studenter og ansatte som sikrer nødvendig kompetanse og kulturforståelse før 

avreise. 

Det skal tilbys kurs for internasjonale ansatte og studenter; som gir forståelse for norsk kultur, 

samt som formidler hvilke verdier og holdninger universitetet står for. 

 

3. Et inkluderende universitet 

 

Menneskerettighetene slår fast at alle mennesker i verden har lik rett til utdanning, derimot 

sikres ikke alltid lik tilgang til utdanning. UiA skal være en stemme, nasjonalt og 

internasjonalt, for at tilgangen til utdanning er like viktig som retten til utdanning, og at 

utdanning tilbys alle uavhengig av bakgrunn og sosioøkonomiske forhold. Lik tilgang til 

utdanning er en forutsetning for et mangfoldig universitet. 

Et inkluderende campus skapes gjennom møter og dialog på tvers av forskjeller. Dette skjer i 

inkluderende rom som åpner for interaksjon, og som er tilgjengelig for alle. 

 

3.1 Universell utforming 

 

UiA skal være tilrettelagt for alle, og lovens bestemmelser om universell utforming skal være 

et minimum. 

Toaletter på UiA skal være tilrettelagt alle og derfor være felles og universelle. 

For studenter og ansatte med små barn, må UiA skaffe og synligjøre fasiliteter som er 

tilrettelagt for amming og stell av barn. 

UiA må kunne tilby rom med lavt støynivå som innbyr til avkobling. Dette er viktig for 

studenter som har behov for et lavere støynivå for å gjennomføre studiehverdagen. Slike rom 

skal være åpen for alle. 

 

3.2 Tilrettelegging 

 

Der universell utforming ikke er utført eller tilstrekkelig utført skal UiA tilby tilpasset og 

variert tilrettelegging. 
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Informasjon om muligheter og rettigheter for tilrettelegging skal være lett tilgjengelig for 

enhver student ved UiA. Ansatte ved universitetet skal være kjent med Ressurssenteret og 

kunne henvise studenter dit ved spørsmål og behov. 

Universitetet må utarbeide systemer som fritar studenter fra koordinering og videreformidling 

internt på institusjonen om den tilretteleggingen som er innvilget. 

For at tilretteleggingen som allerede eksisterer skal være til nytte er det viktig at brukere av 

verktøyene, både ansatte og studenter, innehar nødvendig kunnskap for å kunne bruke dem. 

Ressursrom med verktøy for studering og som gir arbeidsro kan være avgjørende for å 

gjennomføre en dag med studier, derfor er det viktig at UiA tilbyr dette. 

 

Flere studenter vil oppleve en midlertidig nedsettelse av funksjon på grunn av ulykke, 

sykdom, operasjoner eller andre faktorer. UiA må derfor jobbe for lett tilgjengelig 

tilrettelegging, med korte og effektive prosesser der UiA dekker kostnader knyttet til 

tilretteleggingen i undervisningssituasjon og mobilitet til/fra og på campus for studenten. 

UiA skal legge til rette for arbeidet Studier med støtte (SMS) gjør og videreutvikle tilbudet 

som i dag gir ekstra støtte og veiledning til studenter som trenger det. SMS skal ikke overta en 

vitenskapelig ansattrolle i å tilrettelegge for studenter, men skal være et supplement for 

studenter som trenger mer støtte enn det som i dag ligger i en ansatts arbeidsportefølje. 

 

3.3 Campusutvikling 

 

I campusutvikling og utforming av nye bygg skal brukergrupper eksplisitt inviteres inn og 

sikres medvirkningsmuligheter.  

I universitetets campusplaner hvor universell utforming presenteres skal tiltakene utover 

minimumskravet tydeliggjøres. 

I utformingen av nye bygg skal det tas i bruk kunst og kulturuttrykk som stimulerer flere 

sanser. 

 

4. Frihet til å uttrykke seg 

 

Ytringsfriheten er en menneskerettighet og gjelder for alle ved UiA. I tillegg til ytringsfrihet 

skal studenter og ansatte ha rett til å uttrykke seg som individer, også på universitetet. Dette 

handler om å få lov til å være den man er. Det skal være trygt å uttrykke seg, derfor må UiA 

jobbe for å sikre denne tryggheten på hele institusjonen. 

 

4.1 LHBTIQ+ i akademia 

 

UiA skal aktivt bidra til at samtlige kjønn, kjønnsidentiteter og seksuelle legninger opplever 

tilhørighet og trygghet i akademia. 
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UiA skal legge til rette for samtlige kjønn, også de i dag som ikke er anerkjent med lov. Ved 

undersøkelser og påmeldinger ved universitet må det sikres mulighet for å registrere seg som 

annet enn heteronormativt kjønn.  

UiA skal være en del av LHBTIQ+-bevegelsen og markere dette på campus, samt delta på 

Skeive Sørlandsdager for å vise støtte til de av oss med LHBTIQ+-bakgrunn. Universitetet 

bør vise sin støtte ved å flagge med regnbueflagget på markeringer knyttet til LHBTIQ+. 

 

4.2 Tro og livssyn i akademia 

 

UiA skal være et livssynsnøytralt universitet som anerkjenner ulike tros- og livssynsretninger.  

UiA skal ha en livssynsnøytral samtaleterapeut med sjelesørgerkompetanse. I de tilfeller hvor 

det er nødvendig inviteres religiøse ledere inn til samlinger og sammenkomster for studenter 

og ansatte.  

UiA skal legge til rette for at studenter og ansatte har et rom avholdt for tro og livssyn, som 

skal være åpent for alle. Dette rommet skal gi rom for bønn, ettertanke og møter på tvers av 

religioner og livssyn. 

Akademisk frihet er en grunnleggende rett som skal sikre alle mennesker lik rett og tilgang til 

utdanning. STA støtter derfor ikke et forbud mot heldekkende ansiktsplagg som er innført av 

regjering og storting. UiA skal aktivt arbeide for at forbudet opphører. I de utdanninger hvor 

det er aktiv brukermedvirkning eller pasientoppfølging skal det være mulig for institusjonene 

å innføre restriksjoner på bruk av heldekkende ansiktsplagg. 

 

5. Rekruttering 

 

UiA må jobbe målrettet for å nå ut til potensielle studenter både nasjonalt og internasjonalt, 

hvor de inviteres til det akademiske fellesskapet, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. 

Universitetet skal sikre mangfold i studentmassen og stab. Rekrutteringen foregår i hovedsak 

på norsk og engelsk, men universitetet bør også benytte andre språk der det er hensiktsmessig. 

 

5.1 Ansettelser og opprykk 

 

UiA skal sikre mangfold i ledelse og stab hvor ulike stillingskategorier besittes av personer 

som sammen gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Rekrutteringsprosessene skal være åpne og 

alltid legge Likestilling- og diskrimineringsloven til grunn. 

Universitetet skal aktivt legge til rette for å støtte det kjønn som er underrepresentert til å søke 

stilling eller opprykk. 

 

5.2 Tiltak ved ubalanse 

 

Universitetet skal aktivt drive markedsføring rettet mot det kjønn som er underrepresentert i 

studier eller på institutter for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i det akademiske fellesskapet. 
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Innføring av kjønnspoeng og kvotering skal kun gjøres når andre tiltak er prøvd ut og når 

andelen av det underrepresenterte kjønn har nådd det mål som skal til for at tiltaket 

iverksettes.  

Kjønnspoeng skal tas i bruk i de studier hvor et kjønn er underrepresentert med mindre enn 

20% av den totale studentmassen på studieprogrammet. Fungerer ikke kjønnspoeng og 

representasjonen av et kjønn er lavere enn 10% kan det brukes kjønnskvotering.  

Tiltakene varer kun til ønsket kjønnsrepresentasjon er nådd.  

 

6. Representasjon 

 

Det er viktig at UiA og STA representerer mangfold, og derfor er det viktig med en forståelse 

av mangfold, likestilling og om gruppen man representerer. Både for å oppnå og for å 

representere mangfoldet på universitetet er sammensetningen av råd, styrer og utvalg viktig. 

 

6.1 Ledelse 

 

Lederne i akademia skal ha mangfold- og likestillingskompetanse og gjenspeile mangfoldet 

blant studenter og ansatte de representerer. Denne kompetansen vil bidra til å redusere 

minoritetsstress og et assimilerende universitet. 

6.2 Ansettelsesprosesser 

 

I UiAs utvalg og komiteer for ansettelsesprosesser skal minimumskravet om 

kjønnsrepresentasjon være oppfylt. Universitetet skal legge til rette for at aktører i 

ansettelsesprosesser besitter mangfold- og likestillingskompetanse. 

 

6.3 Råd, styrer og utvalg 

 

I UiAs og STAs råd, styrer og utvalg hvor sammensetning ikke er regulert ved lov skal man 

etterstrebe likestilling og mangfold av representanter. 
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Møtedato: 24.04.19 

Saksbehandler: Internasjonalt utvalg og Pernille Rist-Christensen 

 

Revidering av Politisk dokument for internasjonalisering 2019 

 

Bakgrunn for saken 

Saken kommer opp på bakgrunn av Studentparlamentets (SP) vedtak om å revidere de 

politiske dokumentene. Dokumentet skulle opprinnelig revideres i januar, men SP gjorde et 

vedtak på januarmøtet der man åpnet for at revideringen heller kunne vedtas i april. De nye 

vedtektene, som ble vedtatt i mars, sier også at de politiske dokumentene skal revideres innen 

april måned er omme. 

Utvalgene har som oppgave å vurdere hvilke dokument som skal revideres per år. 

Internasjonalt utvalg har sett det hensiktsmessig å revidere internasjonalt dokument.  

Dokumentet som legges frem for SP må sees på som et helhetlig nytt dokument, ettersom det 

er gjort store endringer i strukturen på dokumentet. Selve dokumentet tar utgangspunkt i 

STAs allerede vedtatte politikk på området, men utvalget har også sett på andre 

studentdemokratiers politikk om internasjonalisering, samt politikk fra NSO og ISU.  

 

Argumentasjon 

De største endringene i dokumentet er endringer i strukturen, da dokumentet opplevdes som 

rotete og uoversiktlig tidligere. I forslaget til nytt dokument ligger det fire kapitler. Mye av 

innholdet i kapitlene er fra gammelt dokument og flyttet til nye overskrifter, men det er også 

endret formuleringer visse steder og lagt til noe ny politikk.  

Kapittel 1 - Universitets samfunnsansvar: I dette kapitlet finner man mye av politikken som 

tidligere lå under kapittel 3 – den globale studentstemmen. Nytt i dette dokumentet er at 

overskriften er endret for å samsvare bedre med innholdet, samt at det er opprettet et eget 

punkt om den globale studentstemmen. Utvalget mener STA må støtte opp om arbeidet som 

gjøres nasjonalt med å opprette et internasjonalt studentfora.  

Kapittel 2 – Studentutveksling: Kapittelet som tidligere het «Mobilitet» er delt opp til 

«Studentutveksling» og «Internasjonale studenter». Grunnen til dette er at utvalget har sett det 

hensiktsmessig å skille mellom politikk knyttet til utvekslende og innvekslende studenter, 

samt politikk knyttet til internasjonalisering av UiA som helhet.  

Under kapittel 2 har utvalget lagt inn et eget punkt om aktiv avmelding, på bakgrunn av 

resolusjonen som ble vedtatt av Studentparlamentet i høst. Videre har vi valgt å legge politikk 

knyttet til utenlandspraksis i et eget punkt, da utvalget mener at dette skiller seg fra annen 

type utveksling.  



Det er skrevet nye kapitler om forberedelse, oppfølging og erfaringsutveksling. Utvalget 

mener det er viktig at STA presiserer hva vi mener UiAs studenter skal få av forberedelse før 

avreise, samt oppfølging underveis og i etterkant av utvekslingsoppholdet. Under punktet om 

erfaringsutveksling er det lagt til at studenter må ha mulighet til å evaluere 

utvekslingsoppholdet, og at andre studenter skal ha mulighet til å se hva tidligere studenter 

har ment om sitt opphold. 

Kapittel 3 – Internasjonale studenter: Tidligere var politikk knyttet til internasjonale studenter 

spredd under flere kapitler i dokumentet. Utvalget mener at det bør være et eget kapittel om 

politikk vedrørende internasjonale studenter. Under punktet 3.2 «Studentmedvirkning og 

studentdemokrati» har vi lagt til at UiA må sikre at den internasjonale studentstemmen blir 

hørt på lik linje med norske studenter. Punktet om å velge en tillitsperson blant de 

internasjonale studentene som skal være et bindeledd til STA er tatt ut, da utvalget mener det 

ikke skal være STA sin oppgave å sikre at internasjonale studenter får være tillitsvalgte og få 

si sin mening om studiesituasjonen sin. 

Kapittel 4 - Internasjonalisering hjemme: Punktet om ansattmobilitet er flyttet til 

internasjonalisering hjemme, da utvalget dette er noe som styrker lærings- og 

forskningsmiljøet hjemme. Ellers er punktene i dette kapitlet mye av det samme som stod 

under kapittelet «internasjonalisering» tidligere, men med visse omformuleringer. Under 

punktet «informasjon» er det tatt vekk at alle brukere av universitetet skal være på et språk 

brukerne forstår, da utvalget mener det er urealistisk at alle skal få muligheten til å få 

informasjon på sitt morsmål. Utvalget har valgt å heller fokusere på at informasjon må være 

tilgjengelig på engelsk og norsk.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar Politisk dokument for internasjonalisering, med de endringer som 

måtte forekomme på møtet. 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

Vedlegg 

Politisk dokument for internasjonalisering (revidert).  

 

English Summary 

International Committee of STA has revised the political document for internationalization. 

The document presented is an entirely new document, because of big structural changes.  



Politisk dokument for internasjonalisering 
 

 

Internasjonalisering er en kilde til samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell 
utveksling på tvers av landegrenser. Satsing på internasjonalisering er ikke et luksusgode eller 
et overskuddsfenomen, men helt nødvendig i en globalisert verden - spesielt innenfor forskning 
og utdanning. 

         Internasjonal plattform, NSO 

 

 
Med økt globalisering øker også behovet for internasjonalisering av høyere utdanning og forskning. 
Internasjonalisering må sees på som en ressurs for universitetet, som bidrar til kunnskapsspredning, 
faglig utvikling, økt samfunnsnytte og mangfold.  

Politisk dokument for internasjonalisering tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA) politikk 
på det internasjonale fagområdet, og har som overordnet mål å bidra til utviklingen av et mer 
internasjonalisert universitet.  

Dette dokumentet kan suppleres med spesifikke strategiplaner og resolusjoner innenfor 
politikkområdet. 
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1 Universitetets samfunnsansvar  

1.1 Gratisprinsippet 
Gratisprinsippet i norsk høyere utdanning sikrer alle like muligheter for å ta høyere utdanning. 
Prinsippet skal også gjelde for internasjonale studenter som studerer i Norge.  

Lånekassen skal ha ordninger som sikrer norske studenters muligheter for å studere i utlandet, 
uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. 

UiA må legge til rette for at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet ikke får uforutsette 
kostnader, dersom slikt ikke dekkes av lånekassen.  

 

1.2 Etiske retningslinjer 
UiA skal ha etiske retningslinjer for samarbeid og avtaler med næringsliv og utenlandske 
utdanningsinstitusjoner for å sikre at det ikke inngås samarbeid eller avtaler med organisasjoner og 
land som bryter menneskerettighetene. Universitetet kan likevel inngå utvekslingsavtaler med 
utdanningsinstitusjoner i disse landene. 

Universitetet skal melde seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH) for å sikre at innkjøp og anskaffelser 
blir gjort i henhold til IEHs retningslinjer.  

 

1.3 Den globale studentstemmen 
Studenter må være representert i alle organer som påvirker deres interesser, både lokalt, nasjonalt 
og globalt.  

STA skal støtte opp om og bidra til opprettelsen av et organ som kan representere studenter i 
internasjonale fora, og sikre studentenes interesser globalt.  

 

1.4 Akademisk frihet 
Som en del av den internasjonale studentbevegelsen skal STA være en solidarisk bidragsyter i tilfeller 
der studenters rettigheter innskrenkes eller trues.  

For å bidra til å sikre akademisk frihet må Scholars at Risk- og Students at Riskordningene 
videreføres, utvides, og sikres mer offentlig finansiering. Students at Risk ordningen må 
implementeres i flere land, på samme måte som Scholars at Risk ordningen. 

UiA og STA skal jobbe for å opprette Student Advocacy Seminars i samarbeid med Scholars at Risk.  

UiA og STA må ta større ansvar for å fordømme brudd på akademisk frihet.  

 

1.5 Akademisk dugnad  
Det må tilrettelegges for at flyktninger som kommer til Norge skal kunne fortsette sin høyere 
utdanning og inkluderes i det akademiske miljøet.  

Det skal være mulig for asylsøkere å fortsette sin utdanning i Norge mens de venter på å få behandlet 
asylsøknad.  

Gjennom Akademisk dugnad skal universitetet ta ansvar for å hjelpe akademikere på flukt, for 
eksempel ved å tilby studieplasser og språkpraksis. 

 



2 Studentutveksling  
Internasjonalt samarbeid og en økning av inn- og utvekslingsstudenter må sees som viktige mål for å 
bidra til internasjonalisering.  

Det må være et mål om at minimum 50% av studentene på UiA reiser på utveksling i løpet av sin 
studietid.  

 

2.1 Aktiv avmelding  
UiA må innføre en ordning med aktiv avmelding fra utveksling for å sikre at studenter får tilegnet seg 
internasjonale perspektiver og erfaringer i utdanningen.  

Det må være enkelt for studenten å melde seg av utveksling, for eksempel via studentweb.  

For at alle skal ha mulighet til å reise på utveksling, må universitetet sikre at det finnes et 
utvekslingsvindu i studieplanene. Utvekslingsmuligheter må ikke kollidere med muligheter for 
praksis.   

 

2.2 Informasjon og veiledning    
Informasjon om eksisterende tilbud for utveksling og internasjonal praksis skal være lett tilgjengelig 
og komme tidlig i utdanningsløpet, slik at studentene kan ta et tidlig og informert valg om utveksling. 

Videre er det viktig at universitetet legger til rette for tilstrekkelig veiledning om hvordan 
internasjonal erfaring best kan passe inn i studieløpet.  

Det skal være en klar ansvarsfordeling mellom internasjonalt kontor og fakultetene og avdeling for 
lærerutdanning, slik at studentene får best mulig hjelp.  

 

2.3 Avtaler  
UiA skal jobbe kontinuerlig for å tilby gode utvekslingsavtaler av høy faglig kvalitet. Det skal legges 
fokus på kvalitet fremfor kvantitet når avtaler inngås eller fornyes, og avtalene må i størst mulig grad 
gjenspeile studentenes preferanser.  

Utvekslingsavtalene universitetet har skal regelmessig kvalitetssikres.  

UiA skal arbeide for at det opprettes flere avtaler om utenlandspraksis med virksomheter og 
institusjoner. 

Det må være mulig for studenter å reise på utveksling til institusjoner UiA ikke har avtaler med, så 
lenge institusjonene følger visse retningslinjer. 

 

2.4 Utenlandspraksis  
UiA må sørge for at alle universitetets gradsstudenter har mulighet til å gjennomføre et praksisopphold 
i utlandet.  

Saksbehandlingen rundt praksisopphold i utlandet må forenkles, og det må komme tydelig og tidlig 
informasjon i studentenes studieløp om mulighetene for utenlandspraksis.  

 

 

 

 



2.5 Forberedelse  
Før studenter og ansatte reiser utenlands skal de få mulighet til å tilegne seg interkulturell forståelse, 
for å gi studentene et best mulig grunnlag for å reise ut i verden. Dette må gis som fysiske og digitale 
kurs, administrert av internasjonalt kontor i samarbeid med det aktuelle fagmiljøet.  

 

2.6 Oppfølging  
Studenter som er utenlands skal sikres tilstrekkelig med veiledning og oppfølging fra UiA både før, 
under og etter utenlandsoppholdet. UiA må sikre at det er god kommunikasjon mellom UiA og den 
aktuelle utvekslingsinstitusjonen, slik at studentene får tilstrekkelig oppfølging. 

Alle studenter skal ha en kontaktperson fra UiA og en kontaktperson ved institusjonen de utveksler 
til.   

UiA må utarbeide gode retningslinjer for hvordan man skal håndtere situasjoner som oppstår under 
utvekslingsoppholdet eller utenlandspraksis, og sikre klar ansvarsfordeling. Dette må kommuniseres 
ut til studentene på forhånd og underveis.  

 

2.7 Erfaringsutveksling 

Studenter som er på, eller kommer tilbake fra utveksling eller praksis skal gis mulighet til å dele sine 
erfaringer. 

Studenter som har vært på utveksling skal ha rett til å si sin mening om oppholdet, gjennom digital 
evaluering. UiA skal publisere resultatene av disse evalueringene jevnlig, slik at andre studenter har 
innsyn i tidligere studenters opplevelse av utvekslingsinstitusjonen. 

 

3 Internasjonale studenter 
UiA, STA og SiA har alle ansvar for å sørge for at internasjonale studenter inkluderes i studiemiljøet.  

Internasjonale studenter må anses som en del av den helhetlige studentmassen ved UiA, og dermed 
ha de samme rettighetene og mulighetene som øvrige studenter. 

 

3.1 Helhetlig studiestart  
Det skal arbeides for en helhetlig tenkning rundt studiestarten ved Universitetet i Agder, slik at 
internasjonale studenter inkluderes tidlig i studiemiljøet på lik linje med andre studenter. 

UiAs fadderordning må være åpen for internasjonale studenter.  

 

3.2 Studentmedvirkning og studentdemokrati  
UiA må arbeide for å finne gode løsninger som sikrer at den internasjonale studentstemmen blir hørt 
på lik linje med norske studenter.  

UiA må sikre at internasjonale studenter har mulighet til å delta i kvalitetsarbeidet på universitetet. 
Det må tilrettelegges for at internasjonale studenter kan være tillitsvalgte i emner og delta studieråd, 
samt være studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg. Dette innebærer også at informasjon om 
arenaer for deltakelse kommer tidlig og tydelig til internasjonale studenter.  



Alle studentene ved UiA skal ha de samme mulighetene til å representere studentene i STA. Det 
innebærer at Studentparlamentet og STAs øvrige råd, styrer og utvalg må være åpne for inkludering 
av internasjonale studenter.  

 

3.3 Et inkluderende studiemiljø  
Universitetet har ansvar for å inkludere internasjonale studenter i det lokale studentmiljøet 
på campus, blant annet ved å legge til rette for aktiviteter og grupper som jobber med å 
fremme mangfold. Emneansvarlige må sikre kollokviegrupper med en blanding av norske og 
internasjonale studenter. 

Studentaktiviteter og linjeforeningene på UiA må legge til rette for å inkludere 
internasjonale studenter. Arrangementer i regi av studentfrivilligheten må i hovedsak være 
åpne for alle, og må derfor være tilgjengelige både på norsk og engelsk. 

SiAs tilbud skal bidra til det kulturelle mangfoldet. SiA skal jobbe for å fremme større 
kulturutveksling mellom norske og internasjonale studenter. 

 

3.4 Internasjonale studentambassadører 
Det skal etableres en ordning hvor internasjonale studenter kan være studentambassadører for UiA 
ved utenlandske utdanningsinstitusjoner, for å bedre promotere studiemulighetene ved 
Universitetet i Agder. 

 

 

4 Internasjonalisering hjemme  
 

4.1 Ansattmobilitet 
Ansattmobilitet vil gi et økt kompetansenivå og styrke det internasjonale lærings- og 
forskningsmiljøet ved universitetet.  

UiA skal etterstrebe at alle faglige ansatte har internasjonal erfaring. UiA må tilrettelegge for at 
ansatte som ikke har internasjonal erfaring for mulighet til å tilegne seg slik erfaring.  

Ansatte som har vært på utvekslingsopphold bør dele sine erfaringer med studenter og ansatte.  

Innvekslende ansatte og stipendiater med internasjonal bakgrunn må sikres en god on-boarding 
prosess for å sikre god inkludering i det akademiske felleskapet på universitetet.  

 

4.2 Akkreditering 
Universitetet, fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal arbeide for å oppnå 
internasjonale akkrediteringer der det er mulig. Dette bidrar til å fremme 
internasjonalisering, og er med på å gi internasjonal annerkjennelse til de fagmiljøene som 
oppnår akkreditering. Målet med å akkreditere bør være å heve kvaliteten i fagmiljøet, samt 
tiltrekke seg flere internasjonale studenter og ansatte.  
 

 

 



4.3 Møteplasser  
Det må eksistere flere møteplasser som Global Lounge, der studenter og ansatte kan møtes for å 
utveksle tanker, idéer, meninger, og bygge sosiale og faglige relasjoner utenom undervisningstid.  

 

4.4 Informasjon 
Alle studenter og ansatte på UiA skal ha tilgang til samme informasjon. All informasjon rettet mot 
brukere av universitetet må gjøres tilgjengelig på både norsk og engelsk.  

Det må sikres at informasjonen er skrevet tilgjengelig, slik at den kan forstås også av dem uten 
erfaring om UiA og norsk kultur og samfunn 

 

4.5 Studietilbud 
UiA skal styrke og videreutvikle emner som er tilpasset internasjonale studenter, og sørge for at det 
tilbys flere bachelorprogrammer på engelsk. UiA skal arbeide videre med å utvikle engelskspråklige 
programmer på mastergradsnivå, samt å legge til rette for internasjonale doktorgradsstipendiater. 

Det bør være et krav om at minimum 20 studiepoeng skal undervises på engelsk i løpet av en 
bachelorgrad.  

Emner gitt på engelsk skal gjennomføres på engelsk, og ha engelsk litteratur.  

 

4.6 Språkkompetanse 
Undervisere ved UiA skal ha god kompetanse i det språket det undervises på.  

Studenter og ansatte må ha tilgang på språkkurs, for å kunne lese-, skrive-, og snakke god akademisk 
norsk og engelsk.  

Det må arrangeres flere ikke-studiepoenggivende kurs på engelsk.  

UiA skal opprette begynnerkurs i de største fremmedspråkene.  

 

4.7 Internasjonalt sertifikat  
Det må være mulig for alle studenter på UiA å ta et internasjonalt sertifikat, dette er spesielt viktig 
for de som ikke får reist på utveksling i løpet av sin studietid.  
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STAs Reglement for studentaktivitetene   

Bakgrunn for saken  

Vedtektene til Studentorganisasjonen i Agder (STA) sier ikke noe om når og/eller hvor ofte 

reglement for studentaktiviteter skal behandles. STA-styret har sett et behov for å foreslå noen 

endringer i reglementet, og velger av den grunn å ta det opp til revidering nå.  

Argumentasjon  

Det er viktig å ha et reglement for studentaktivtetene som er oppdatert og regulert i forhold til 

gjeldende praksis. STA-styret har av den grunn foreslått noen små endringer i §2-

medlemskap, §.2.3, behandling i Studentparlamentet og §4, plikter.  

Den største endringer er foreslått i vedlegg 2, tidslinjer, gjennom et nytt punkt som omhandler 

brudd på STAs reglement for studentaktiviteter.  

Forslag til sanksjoner er markert i rødt i vedlegg 2. Bakgrunnen for forslaget er en presisering 

av at studentaktivtetene skal følge reglement for studentaktivtetene, samt at det er ønskelig å 

ha nedskrive hva som skjer om noen bryter det.  

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for studentaktivtetene, med 

de endringer som måtte forekomme på møtet.  

 
 
Vedlegg  

Reglement for studentaktivitetene, med endringer markert i rødt  

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

English Summary 
This case concerns the STA-board`s suggestion changes to the rules for the student activities. 

The board has suggested some small changes, and a big one concerning that the activities is 

subjected to all of STA`s documents and consequences if they are broken.  



Reglement for studentaktiviteter  
  

§ 1 Formål med studentaktivitetene 

 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker et levende studentmiljø, med bredde og  
engasjement blant alle studenter. Hensikten med studentaktiviteter er å skape et godt sosialt  

miljø, kontinuitet og mer samarbeid på tvers av studieprogram, institutt og fakultet ved  

 Universitetet i Agder (UiA).  

  
  

§ 2 Medlemskap  
 

Studentaktivitetene er en del av STA, og kan ikke ha vedtekter som er i strid med STAs vedtekter.er 

underlagt organisasjonens vedtekter og reglement .  

Studentaktivitetene kan ha moderorganisasjoner. De skal opplyses om at de på ingen måte kan  

overstyre STA som organisasjon.  

  
§ 2.1 Nye medlemskap  
 
Studentaktiviteter og linjeforeninger tilknyttet UiA kan søke om medlemskap i STA.  
  
§ 2.2 Søknad  
 

§ 2.2.1 Søknad om nytt medlemskap skal inneholde det følgende; begrunnelse for medlemskap,  

vedtekter, liste over alle medlemmer og liste over styremedlemmer. Medlemslisten skal  

inneholde navn og studium til alle medlemmene. For at en ny aktivitet skal kunne søke om  

medlemskap i STA, skal den ha minimum 15 semesterregistrerte medlemmer, hvorav  

majoriteten tilhører UiA. Styret må bestå av minst 3 stykker, hvorav majoriteten tilhører UiA. 

Studentaktiviteter skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende   
Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Studentaktiviteter betegnes som linjeforeninger når de er  

tilknyttet et eller flere studie(r), der studentene automatisk blir medlem. Linjeforeninger kan   

avgrense medlemskap på bakgrunn av studieretning.  

 

Linjeforeninger er unntatt bestemmelsen om å fremlegge liste over alle medlemmer i søknaden.  

 

§ 2.2.2 Fristen for å levere søknad om nytt medlemskap er 4 uker før påfølgende  

studentparlamentsmøte. Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt og 

avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det studiestedet hvor  

studentaktiviteten opprettes. Jmf. vedlegg 1 om allmøte.   
 

§ 2.3 Behandling i Studentparlamentet  
 

Studentparlamentet vurderer og godkjenner søknader. 

  
Studentaktiviteter, som søker medlemskap i STA, må holde et innlegg på inntil 5 minutt til  
Studentparlamentet der det redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem.  Studentparlamentet har skal ha 

anledning til å stille studentaktiviteten spørsmål., før STA-styret legger  frem sin innstilling.Dersom 

studentaktiviteten avstår fra å holde et innlegg, vil ikke Studentparlamentet realitetsbehandle 

søknaden.  

 

§ 3 Rettigheter 

 

 Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende rettigheter:  

          1.  Rett å uttale seg i saker som berører dem  



 
          2.  Rett å få hjelp av STA i saker som berører dem   
          3.  Mulighet til å låne kontorplass, så lenge det er gjennomførbart og i henhold til   

 eksisterende husreglement 

 4.  Mulighet til å låne bil, kopimaskin, telefon, kamera og annet utstyr, så lenge det er 

 praktisk gjennomførbart og i henhold til eget utstyrsreglement  
          5.  Mulighet til å ha posthylle på STA-kontoret   
          6.  Mulighet til stå gratis på stand under studiestarfestivalen, jmf. avtale med SiA   
          7.  Mulighet til å profileres på STA sine nettsider   
          8.  Mulighet til å stå på stand i Vrimlehallen/Gata uten å betale   
           9.  Mulighet til å benytte seg av møterom på campus, på Alibiet og i andre etasje på   

 Bluebox i henhold til gjeldende husreglement 

 10. Mulighet til å ta i bruk festlokaler på Alibiet/i Kjelleren i henhold til eksisterende 

 husreglement 

  

 § 4 Plikter 

   
Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende plikter:  

           1.  Ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret  
 

             2.  Ha egen organisasjonskonto, uavhengig av eventuelle moderorganisasjoner eller andre   
 tilknyttede organisasjoner  

           3.  Ha egne vedtekter   
           4.  Ha en egen, fast mailkonto tilknyttet til aktiviteten   
           5.  Delta på møter innkalt av STA  

           6. Være synlige for medlemsmassen, og ha minst to aktiviteter i semesteret.  
           76.  Levere aktivitetsrapport to ganger i året   
           87.  Holde seg oppdatert på informasjon fra STA, og sørge for at STA har oppdatert   

 kontaktinformasjon på sittende styre  
          98.  Sjekke posthyllen regelmessig   
          910.  Sørge for at STA til enhver tid har en beskrivelse på norsk og engelsk av   

 studentaktiviteten, som kan brukes til å informere studentmassen 

 

§ 5 Brudd på reglementet 

 

Brudd på reglementet vil få konsekvenser. Eksempler på konsekvenser kan være erstatning av  

utstyr, ekskludering og utestengelse fra STA. Tidslinjer for konsekvenser er beskrevet i  

Vedlegg 2 – Tidslinjer.  

 
 § 6 Oppløsing av en studentaktivitet  
 

 En oppløsning av en studentaktivitet skal skje i samråd med STA. Eventuelle gjenværende  

 midler skal tilbakeføres fondet for studentsosiale midler, om ikke særskilte krav foreligger.  

 STA har ansvar for, og refordeler, utstyr, i samråd med SiA.  
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Vedlegg 1 – veiledning 
 
  

Dette dokumentet er ment som en veiledning for hvordan et allmøte kan   

innkalles og avholdes.  
 

      Det vises til § 2.2 – Søknad, som sier; Ved levering av søknad til STA skal nye   
studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det  

      studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes  

  
      Et allmøte skal være åpent for alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder.  

Studentaktiviteten bør innkalle til et allmøte senest 14 dager før allmøte skal avholdes.   
Innkallingen bør inneholde følgende punkter:  

   

 a) Hvem som innkaller til møtet 

 b) Formålet med møtet 

 c) Sted og tid for møtet 

 d) Saksliste til møtet 

   

 Måter å utlyse allmøtet på kan være og: 

   

 a) Bruke skjermene på campus 

 b) Bruke sosiale medier 

 c) Bruke Uniby-appen 

   

 Eksempler på saker som bør behandles: 

   

 a) Konstituering av allmøtet 

 b) Valg av ordstyrere/møteleder 

 c) Godkjenning av innkalling 

 d) Godkjenning av vedtekter 

 e) Valg av styre til aktiviteten 
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Vedlegg 2 – tidslinjer 

 

 1. Manglende levering av aktivitetsrapport 

   

 a) Første gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å levere 

  aktivitetsrapport. 

 b) Andre gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs 

  system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA. 

 c) Tredje gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs 

  system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil 

  behandles av Studentparlamentet. 

   

 2. Manglende deltakelse på møter innkalt av STA 

   

 a) Første manglende deltakelse på møter innkalt av STA; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å delta på 

  møter innkalt av STA. 

 b) Andre manglende deltakelse på møter innkalt av STA; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs 

  system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA 

 c) Tredje manglende deltakelse på møter innkalt av STA; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs 

  system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil 

  

   

 3. Ved brudd på STAs reglement for studentaktiviteter 

   

 a) Første brudd på STAs reglement for studentaktiviteter; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de er pliktig til å følge  

  STAs reglement for studentaktiviteter 

 b) Andre brudd på STAs reglement for studentaktivtetene; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs 

  system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA 

 c) Tredje brudd på STAs reglement for studentaktivtetene; 

  Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs 

  system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil 

  

behandles av Studentparlamentet. 

 

 

 

 
 

 



 4. Fjerning av advarsler  
  

        Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom et studieår uten å  

       ha fått nye advarsler, blir én advarsel tatt bort.   
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Fraværssystem for Studentparlamentet 

 

Bakgrunn for saken 

Denne saken kommer opp som en resultat av tidligere diskusjoner i Studentparlamentet (SP), 

etter at SP ved flere anledninger har hatt varierende oppmøte til SP-møtene. Det har vært 

diskutert muligheten for å ha strengere reglement knyttet til oppmøte. Ett grep for at flere skal 

delta på SP-møtene er at Studentorganisasjonen i Agder (STA), etter siste revidering av 

vedtektene, har fått inn en setning som sier at representantene i SP har møteplikt. Ordet 

«møteplikt» kan i noen grad ansvarliggjøre representanter til å delta, og for å gjøre dette enda 

mer ansvarliggjørende legger STA-styret frem et forslag til fraværssystem.  

STA-styret ønsker at SP i denne runden diskuterer forslaget, før et endelig vedtak tas i møtet i 

mai. Bestemmelsen vil da gjelde når neste parlament trer i kraft.  

 

Argumentasjon  

SP-møtene har i høst 2019 og i vår 2019 blitt gjennomført med varierende grad av oppmøte 

fra SP-representanter, hvor to møter er blitt avlyst. Det er uheldig for studentdemokratiet at 

det øverste studentorganet ikke møtes regelmessig, og ikke møtes fulltallig, da STA-styret 

mister viktige innspill i saker. Representanter i SP er valgt inn av sine medstudenter til å 

representere dem, og da er det også viktig for studentmassen at deres representanter deltar på 

møtene. STA-styret har underveis, både høst 2018 og vår 2019, fått innspill til å se på tiltak 

for å sikre at SP-representanter i større grad deltar. Vi har derfor spurt i en høyst uformell 

mail våre kollegaer i student-Norge hva de gjør om sine medlemmer ikke møter til SP-møte, 

og vi har spurt Norsk Studentorganisasjon (NSO) om representanter kan miste plassen i SP, 

om man ikke deltar på møtene. Som dere vil se av notatene er det en variasjon av muligheter.  



 

De fleste har ingen sanksjoner knyttet til dårlig oppmøte blant sine SP-medlemmer, foruten 

om SP-UiB1 hvor representanter kan miste møteretten, og den går til neste representant på 

lista.  

STA-styret har tolket signaler fra SP, og ser nå med bekymring på deltakelsen til møtene og 

har derfor utformet et forslag til fraværssystem, som vi ønsker at SP diskuterer. Det er flere 

spørsmål knyttet til dette systemet.  

Skal en SP-representant kunne miste møteretten i SP? NSO mener at dette vanskelig kan skje 

da man er urnevalgt. Likevel er ikke dette lovfestet, slik at SP står fritt til å vedta dette internt. 

Om dette vedtas vil STA-styret følge en konkret tidslinje og tiltak underveis i prosessen, som 

SP-vedtar. Likevel er det uklart om styret selv kan frata en SP-representant retten til å møte 

ved tre ugyldige fravær. Det er en mulighet at styret løfter en sak til SP i de tilfeller en 

representant har tre ugyldige fravær, eller er kanskje en mer hensiktsmessig løsning at styret 

løfter en slik sak i de tilfeller styret er usikker på tolkning eller det oppstår tvister? 

En annen problematikk til fraværssystemet er knyttet til en varaenes rettighet. Er det slik at 

STA-styret skal kreve at også vara-representanter må holde av datoen for møte, og vise frem 

gyldig fravær om de er forhindret til å delta? Dette kan oppleves som problematisk og 

uforutsigbart for et varamedlem, spesielt om man får kort svarfrist til møte.  

Til slutt har STA-styret prøvd å formulere hva som er gyldig grunn til fravær, og om man skal 

kreve dokumentasjon fra SP-medlemmer. STA-styret har i denne sammenhengen tatt 

utgangspunkt UiAs fraværssystem som gjelder ved gyldig fravær til eksamen2 Om man skal 

kreve dokumentasjon må SP diskutere hvordan dokumentasjon som er gyldig, og hvordan 

denne skal fremvises.  Selvsagt er det ikke alle forhold som kan forutses, derfor er det også 

satt inn en setning om at STA-styret i særskilte tilfeller kan utvise skjønn.  

STA-styret har i sakspapiret lagt frem ulike aspekter vi ønsker at SP-diskuterer og avklarer. 

Om det er slik at SP ønsker et fraværssystem er det fint om dere diskuterer disse aspektene i 

møtet. Da står dere selvsagt fritt å diskutere andre aspekter dere mener er viktige, også.  Om 

det er slik at SP ikke ønsker et fraværssystem er det ønskelig at dere kommer med konkrete 

innspill til andre tiltak for å ansvarliggjøre møteplikten til medlemmene.  

 

                                                           
1 SP-UiBs statutter om deres forfallsmelding, paragraf 13: https://www.spuib.no/statutter/  
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-22-833/KAPITTEL_6#§26   

https://www.spuib.no/statutter/


 

Økonomiske konsekvenser  

Det er ingen økonomiske sanksjoner. 

 

Vedlegg  

1) Tilbakemelding fra studentdemokratiene 

2) Forslag til fraværssystem 

 

English Summary  

The Student Parliament are going to discuss rules for absence, and which sanctions that 

should apply if a member of the parliament are absent more than three times. They are also 

going to discuss what are valid and invalid reasons for absence.  

 

 



 

 

 

Vedlegg 1) Svar fra studentdemokratiene 

Spørsmål: Hvordan sikrer dere godt oppmøte på SP-møtene, og har dere noen sanksjoner i de 

tilfeller medlemmene ikke møter?1  

 

Studenttinget på Vestlandet 

Studenttinget på Vestlandet har ingen fraværsreglement, men de har vedtekter som sier at 

faste representanter, Arbeidsutvalg og kontrollkomité har møteplikt, men det er ingen 

sanksjoner knyttet til dette. Minimumskravet er at representanter må være fysisk tilstede i 

møtelokalet for å avgi stemme. Studenttinget kuttet ned på antall representanter i 2018 fra  32 

til 20, og har tre møter i semesteret som strekker seg fra lørdag morgen til søndag formiddag.  

Alle faste-/vararepresentanter som har deltatt på et møte i Studenttinget får attest som leder og 

rektor signerer på vegne av Studenttinget. Fristen for å melde seg på til møtet er én uke før 

møtestart. Dette er for at de skal ha anledning til å kalle inn vararepresentanter. 

 

Studentparlamentet UiT 

Studentparlamentet UiT har et definert listesystem slik at listene passer selv på at de deltar på 

møtene. Før hvert møte spanderer Studentparlamentet middag på alle representanter, 

kontrollkomite og ordstyrer, samt at de arrangerer sosialt i etterkant av møtet.  

  

OsloMet 

OsloMet setter datoene for møtene i starten av semesteret, til samme tid hver måned. De 

sender ut sakspapirene minst 10 dager før (i henhold til vedtektene) med påmeldingslink til 

påmeldingsskjema. Nestleder har ansvaret for å sende personlig melding til de 

representantene som ikke har meldt seg på, dette skjer en uke før møtestart.  

 

                                                             
1 Merk: Dette mailen ble sendt ut til alle de ulike demokratiene vi samarbeider mest med, og 

er kun gjengitt fra de som faktisk svarte.  



 

De har ingen sanksjoner knyttet til fravær, men har diskutert muligheten at medlemmer må 

være med på et viss antall møter for å for eksempel delta på det sosiale.  

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 

I Studentdemokratiet i Sørøst-Norge avholder de møtene 3-4 ganger i semesteret, den siste 

onsdagen i måneden. De har demokratitid hver onsdag fra 14.00 – 18.00, i praksis betyr dette 

at undervisere og forelesere ikke har lov til å timelegge undervisning i dette tidsrommet. 

Møtene starter med matservering kl. 15.00 og møtet starter 15.30.  

Studentdemokratiet har nedskrevet i vedtektene at man må delta på minimum ¾ av møtene for 

å få attest. De har også åpnet for at medlemmene til nøds kan delta via Skype. Dette henger 

sammen med at de har en fler-campusmodell som fører til lang reisevei. 

 

Studenttinget NMBU 

Studenttinget ved NMBU har et godt oppmøte, og dette tror leder er fordi  at representantene 

sitter på vegne av sitt fakultet, og at de har en leder for hver delegasjon fra fakultetet, som 

følger opp sine representanter.  

 

NMBU har studentrådsmøte(fakultetsnivå) onsdagen før studenttingsmøte(mandag) der 

studenttingsrepresentantene går gjennom sakspapirer sammen med representantene fra samme 

fakultet.  

 

Studentparlamentet Oslo 

Studentparlamentet i Oslo har ingen sanksjoner, men skrevet i vedtekter at medlemmer har 

møteplikt. Dette mener de gjør at de ansvarliggjør representantene, og trenger ikke 

sanksjoner.  

 

 

 

 



 

Studenttinget NTNU  

Studenttinget ved NTNU har ingen sanksjoner knyttet til fraværet til representantene. 

Representantene har møteplikt, men det er lite de kan bruke imot representanter om de har 

mye forfall. Det sterkeste virkemidlet utenom mistillit, er at representantene ikke får attest.  

 

Studentparlamentet Universitetet i Bergen 

SP-UIB har vedtekter som sier at dersom man ikke møter og heller ikke melder forfall på to 

påfølgende møter, mister medlemmene i SP automatisk møteretten. De har imidlertid ikke 

praktisert vedtektene veldig strengt, men har heller ikke hatt veldig store problemer med 

frafall. 

 

Norsk Studentorganisasjon  

NSO mener at representanten ikke kan miste plassen i Studentparlamentet dersom man er 

personlig valgt gjennom urnevalg, jf. UH-lovens § 4-1 (2). 

Derimot kan vedtektene presisere at representantene har møteplikt, og eventuelt at dersom en 

representant ikke har meldt seg på møtet innen en bestemt frist kalles vara inn i stedet for. 

I tillegg kan det være en mulighet å vedtektsfeste at representantene får en skriftlig bekreftelse 

når vervet er over, og at denne spesifiserer hvilke møter vedkommende stilte på. Da får de 

også et insentiv til å møte. 

 

 



Vedlegg 2) Forslag til  Fraværssystem Studentparlamentet ved Universitetet i Agder  

 

Studentparlamentet (SP) vedtok under vedtektsendringen 2019 å legge inn i paragraf. 22 at 

representanter i SP har møteplikt. For å gjøre denne bestemmelsen mer ansvarliggjørende 

gjelder følgende fraværssystem fra høst 2019.  

 

Plikter 

Representanter i SP har møteplikt til SP-møtene, dette innebærer også å svare på innkallingen.  

 

Organisasjonskonsulenten skal minst én (1) uke før møte avholdes sende ut innkalling og be 

om tilbakemelding på om faste representanter kan delta.   

 

Organisasjonskonsulent registrerer hvem som deltar/ikke deltar, samt om fraværet er gyldig 

eller ikke gyldig.  

 

Tidslinje 

Om en representant av SP er forhindret til å møte skal gyldig grunn oppgis til 

organisasjonskonsulent. Så lenge en SP-representant har gyldig grunn til fravær, vil dette 

registreres som gyldig fravær.   

 

I de tilfellene en representant av SP ikke har gyldig grunn til fravær vil dette registreres som 

ugyldig fravær. Dokumentasjon på fravær skal gis i forkant av et SP-møte, men i skjærskilte 

tilfeller kan dokumentasjon ettersendes. Dokumentene må være oversendt senest syv (7) 

dager etter at møtet er avholdt.  

 

Om en representant har hatt ugyldig fravær for to (2) parlamentsmøter vil vedkommende 

kalles inn til en samtale med leder av styret. SP-medlemmet vil da bli opplyst om gjeldende 

reglement og sanksjonsmuligheter.  

 

Om en representant har hatt ugyldig fravær for tre (3) parlamentsmøter, vil fraværet 

sanksjoneres med tap av møterett. Møteretten vil overføres til neste representant på lista.  

 

I de tilfeller det ikke er flere representanter fra fakultetet/LU, vil plassen i SP stå tom.  

 



 

Vararepresentanter 

Vararepresentanter i SP vil ikke underlegges den samme tidslinjen som faste representanter. I 

de tilfellene en vararepresentant i SP ikke svarer på innkallingen vil dette registreres som 

ugyldig fravær. Om en vararepresentant i SP ikke svarer på innkallingen tre (3) ganger vil 

representanten miste møteretten til SP-møtene. Møteretten vil da overføres til neste 

vararepresentant på lista.  

 

Tvister 

I tilfeller hvor en representant av SP mister møteretten, har representanten mulighet å få 

tilbake denne etter vedtak fra SP. 

 

I tilfelle hvor det oppstår usikkerhet om en grunn er gyldig/ikke gyldig og en representant 

med dette risikerer å miste møteretten i SP, skal saken løftes til SP.  

 

Gyldig grunn  

Gyldig grunn til fravær karakteriseres som sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn.  

Som gyldig fravær ved SP-møte regnes også fravær som følge av praksis. Dette gjelder der 

praksis er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet og det ikke er mulig å fullføre påbegynt 

praksisperiode eller å gjennomføre ny praksisperiode før eksamen. Annen fraværsgrunn enn 

sykdom godkjennes bare i særlige tilfeller.   

 

I særskilte tilfeller står styret fritt til å utvise skjønn.  


