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Studentorganisasjonen ved UiS - StOr

Som student ved UiS er du automatisk medlem i 
studentorganisasjonen StOr. StOr er en partipolitisk 
uavhengig interesseorganisasjon for studentene 
ved Universitetet i Stavanger.
      StOr er også paraplyorganisasjonen til alle andre 
studentorganisasjoner og linjeforeninger ved UiS. Det 
innebærer at StOr har ansvar for å legge til rette for 
et aktivt studentmiljø som skal fremme studentenes 
velferd, sosiale og kulturelle interesser så vel som 
faglige behov. I dag er det nærmere 60 student-
organisasjoner ved UiS, og vi oppfordrer dere til 
å starte flere organisasjoner.
      StOr skal ivareta studentenes demokratiske, 
faglige, sosiale behov og rettigheter gjennom 
positivt studentarbeid. Dette gjøres blant annet 
gjennom Fadderordningen, å organisere studenter 
til studentpolitisk arbeid ved UiS og valg av tillits-
valgte til styrer og utvalg. StOr har også et tett sam-
arbeid med Universitetsledelsen og Universitetsstyret, 
Studentsamskipnaden (SiS), kommunen, fylkes-
kommunen, Kunnskapsdepartementet og 
Norsk Studentorganisasjon (NSO). 

Engasjert
Engasjert er et forum hvor alle studentorganisasjoner 
og linjeforeninger ved UiS møtes. StOr bruker dette 
forumet som kommunikasjonsarena mellom seg og 
organisasjonene. I tillegg har StOr et Tillitsvalgts-
forum som er et forum for alle tillitsvalgte i styrer 
og utvalg ved UiS. Alle aktiviteter gjennom Engasjert- 
og Tillitsvalgtsforum er frivillig, men organisasjonene 
plikter å delta på et visst antall engasjertmøter! Det 
innkalles til engasjertmøter ca hver 4.- 6. uke. For 
Tillitsvalgtsforum vil det komme ut et par inn-
kallinger i semesteret. 
      Vi håper du får en flott studietid ved vårt 
universitet, et universitet vi er stolt av!

Kontakinformasjon:
E- post:
stor@stor.uis.no
leder@stor.uis.no
laringsmiljo@stor.uis.no
utdanning@stor.uis.no
Lik oss på Facebook: 
www.facebook.com/storuis
Nettside:
Stavangerstudent.no
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Fadderordningen har ansvar for oppstartsuken ved 
Universitetet i Stavanger. For Fadder er det viktig at 
nye studenter får etablere seg på en annen arena enn i 
klasserommet ved skolestart. På denne måten blir det 
lettere å trå ut av komfortsonen og ta initiativ til å bli 
kjent med nye mennesker. Fadder jobber målrettet for 
et bredt tilbud, slik at så mange studenter som mulig 
deltar.

Fadders visjon er at alle studenter ved UiS føler seg 
velkomne og inkludert. Dette gjennomføres gjennom 
fadderfestivalen. Festivalen finner sted på campus og 
varer én uke fra studiestart. Formålet med fadder-
ordningen er at nye studenter skal finne seg til rette 
både sosialt sett og på campus. Under uken blir det 
lagt vekt på relasjonsbygging, trivsel og samhold. 
Ved UiS kan Fadderutvalget, i samarbeid med linje-
foreningene, tilby blant annet konserter med aner-
kjente artister og arrangementer med ulike temaer,
og mye mer!

Vi garanterer vennskap!

Kontakinformasjon:
fadderinfo@stor.uis.no
Facebook: 
fadderuis

Fadder
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Tappetårnet

Tappetårnet ble startet av studenter ved Universitetet 
i 2011 og har siden da vært et sosialt møtested for alle 
studenter i Stavanger. Vi har åpent hver torsdag fra 
klokken 17 og fyller lokalene nesten hver eneste uke. 
I tillegg til våre faste torsdager arrangerer vi store be-
givenheter som Husfesten og Oktoberfesten. Vi holder 
også åpent andre dager i uken dersom linjeforeninger 
ønsker å bruke lokalene våre til quiz, foredrag eller 
andre sosiale arrangementer.

Tappetårnet er drevet av og for studenter. Per i dag 
består vi av i underkant av 40 frivillige. Alle har ulike 
oppgaver og vi har det veldig morsomt både på og 
utenfor jobben. Baren vår er preget av god stemn-
ing, mye kjentfolk og studentpriser. Overskuddet fra 
driften går til en sosial tur for alle de frivillige.

Kontakinformasjon:
dagligleder@tappetarnet.no 
Facebook: 
www.facebook.com/Tappetarnet 
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FOLKEN - STUDENTENES KULTURHUS

Konsert? Teater? Quiz? Øl, vin, kaffe? På Folken 
venter kanskje ditt livs konsertopplevelse, en 
heidundrende fest i Grottene, et rolig parti sjakk 
over en pils eller bare en kopp kaffe i Kafé Akvariet. 

Folken er studentenes kulturhus i sentrum, der Ny 
Olavskleiv møter Løkkeveien. Her møtes studenter, 
uavhengig av utdanningsinstitusjon. I tillegg til å være 
studentenes møtested i sentrum er Folken også en 
viktig kulturarena for hele regionen, hvor musikk i 
alle sjangere presenteres hele året. 

Vi har åpent mandag til og med lørdag hele studieåret, 
og det går aldri lang tid mellom konsertene. Det er tre 
lokaler på Folken: Kafé Akvariet, Grottene og Stor-
salen. Som studentorganisasjon og linjeforening har 
dere gratis leie av lokaler på Folken og vi er behjelpelig 
med avvikling av arrangement. 

Bli med som frivillig!

Kontakinformasjon:
folken@folken.no
Hjemmeside med program 
og billettsalg: www.folken.no
Telefon: 51 56 44 44

 Foto Kylo Salvesen
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Velferdstinget

Velferdstinget i Stavanger er det overordnede student-
politiske organet i velferdssaker for alle studenter 
ved tilslutningsskolene til Studentsamskipnaden i 
Stavanger (SiS). Velferdstinget deler årlig ut velferds-
midler til alle studentorganisasjoner ved institusjoner 
knyttet til SiS. Totalt deles det ut rundt 2 millioner 
hvert år.

Støtten fra Velferdstinget har som formål å styrke det 
sosiale og kulturelle tilbudet til studenter i regionen. 
Alle studentorganisasjoner, linjeforeninger og 
studentsamfunn kan søke om velferdsmidler. 
Velferdstinget består av følgende skoler:
– Universitetet i Stavanger
– VID Stavanger
– BI Stavanger
– Kunstskolen i Rogaland
– Folkeuniversitetet
– Norsk Gestaltinstitutt
– VID Sandnes

Velferdstinget representerer ca. 12.000 studenter i 
Stavanger og Sandnes fordelt på de 7 tilslutning-
skolene.

Kontaktinformasjon: 
vt-leder@sis.uis.no
Facebook:
www.facebook.com/VTStavanger
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Studentmediene i Stavanger (SmiS)

Studentmediene i Stavanger (SmiS) har vært Stavan-
gerstudentenes talerør siden 1977, og består av et 
magasin som kommer ut to ganger i semesteret samt 
nettavisen smis.no som oppdateres fortløpende. 

Avisa drives med støtte fra Studentsamskipnaden 
i Stavanger (SiS) gjennom Velferdstinget (VT) i 
Stavanger, og inntekter fra eget annonsesalg. SmiS er 
en gratis papir- og nettavis til studenter i Stavanger 
og omegn. Studentavisen er det eneste mediehuset i 
regionen som baserer seg på studentrelaterte saker, og 
er hovedsakelig drevet av studenter. 

SmiS er avhengig av frivillige bidragsytere for at avisen 
skal gå rundt. Hvis du vil skrive, ta bilder, illustrere, 
lage tegneserie, filme eller hva enn du vil bidra med, 
så ta kontakt på smis@smis.no. Vi er alltid på utkikk 
etter flinke og engasjerte studenter.

Kontakinformasjon:
smis@smis.no
Facebook: 
www.facebook.com/

SmiS-187180973539 
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AKSEL

AKSEL er linjeforeningen 
for maskiningeniørstudenter 
ved UiS. Alle som studerer 
maskin på bachelornivå eller 
tar en maskinbasert master er 
velkommen som medlemmer. 
Vårt formål er å styrke nær-
ingslivkontakten, student-
miljøet og det faglige miljøet 
for alle våre medlemmer. Vi 
er synlige gjennom året ved 
å avholde bedriftspresentas-
joner, bedriftsbesøk og sosiale 
arrangementer som julebord, 
pizzakvelder og eksamens-
fester. I tillegg til dette har 
vi også vårt eget idrettslag. 
Dette bidrar i stor grad til 
det sosiale samholdet blant 
medlemmene våre. 

Kontaktinformasjon: 
post@aksel-uis.no 
leder@aksel-uis.no
Hjemmeside:
www.aksel-uis.no

BIF

Byggingeniørenes linjeforen-
ing (BIF) er linjeforeningen 
for alle som studerer bygg slik 
som konstruksjonsteknikk, 
byplanlegging og teknisk 
planlegging, samt alle mastere 
som bygger videre på nevnte 
studieretninger. Dette gjør 
at byggingeniørfaget ved 
Universitetet i Stavanger er 
en av de mer allsidige bygg- 
linjene i Norge. I tillegg er 
alle studenter som begyn-
ner på en av de overnevnte 
studiene ved UiS, medlem av 
foreningen. BIF ble etablert 
for å bygge et større sosialt 
og faglig felleskap mellom 
alle som studerer bygg ved 
UiS. Et viktig mål for oss er å 
styrke kompetansen innenfor 
faglinjen og derfor, i samar-
beid med instituttene, jobber 
vi aktivt med rekrutteringen 
til studieprogrammene våre 
ved alle arrangementer.

Kontaktinformasjon: 
studentkontakt@bif-uis.no. 
post@bif-uis.no
Facebook: 
Byggingeniørenes Linjeforening.
Hjemmeside:  
bif-uis.no

LINJEFORENINGER: 
DET TEKNISK- 

NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET
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KiS

KiS er linjeforeningen for 
kjemistudenter i Stavanger 
og ble opprettet februar 2010. 
Hensikten med 
linjeforeningen er å skape be-
dre samhold blant studentene. 
Vi arrangerer turer og fester, 
skaper kontakt med bedrifter 
og hjelper studentene til å 
skape et kontaktnett. Med 
slike tiltak er formålet med 
linjeforeningen at studentene 
skal ha det bra på skolen og 
at flest mulig skal fullføre 
utdanningen.

Følgende studieretninger er 
med under KiS:
– Biologisk kjemi 
   (bachelor 3 år)
– Kjemi og miljø 
   (bachelor 3 år)
– Biological Chemistry 
   (master 2 år)
– Environmental 
   Monitoring in the Northern 
   Regions (master 2år)
– Environmental 
    Technology (master 2år) 
   (2 studieretninger; Offshore
   Environmental Engineering
   of Water Science and 
   Technology)

Kontaktinformasjon: 
post@kjemiistavanger.no
Facebook: 
KiS –Kjemi i Stavanger
Hjemmeside: 
http://kjemiistavanger.no/

LED

Linjeforeningen for Elektro 
og Data (LED) ble stiftet 
20. januar 2014. LED er den 
offisielle linjeforeningen for 
alle elektro og data studenter 
ved Universitetet i Stavanger 
på bachelornivå. Vi repre-
senterer over 250 registrerte 
medlemmer ved Universitetet 
i Stavanger, fordelt på våre 
3 linjer:
– Elektro (Y-vei)
– Elektro (S-vei)
– Data

Vår ambisjon er å skape 
et godt studentmiljø og 
gjøre studentene kjent med 
mulighetene i arbeids-
markedet. Vi arrangerer 
sosiale sammenkomster, 
bedriftsbesøk og bedrifts-
presentasjoner, samtidig som 
vi samarbeider med de andre 
linjeforeningene på TekNat 
for å skape godt samhold med 
de andre ingeniørstudentene.

Kontaktinformasjon: 
leder@led-uis.no

INDØKS

INDØKS er linjeforeningen 
for masterutdanningen i 
Industriell økonomi ved 
Universitet i Stavanger. 
Studentene ved studiet har 
ingeniørbakgrunn fra univer-
siteter og høyskoler rundt
om i hele Norge, blant annet 
innenfor petroleum, maskin, 
marinteknikk, bygg og 
elektro. Foreningen er opptatt 
av å samle sine medlemmer 
både faglig og sosialt. 
INDØKS bidrar til et godt 
faglig utbytte ved å arrang-
ere flere ulike kurs. I tillegg 
tilrettelegges det for godt 
sosialt samhold, gjennom 
mange spennende og varierte 
arrangementer gjennom hele 
året. INDØKS sine medlem-
mer, indøkerne, er engasjerte, 
karrierebevisste og ønsker et 
tett samarbeid med nær-
ingslivet. Ved å blant annet 
arrangere bedriftspresentas-
joner og foredrag, knytter 
foreningen tette bånd mellom 
næringslivet og studentene. I 
tillegg er INDØKS arrangør 
av Karrieredagen – den 
største karrieremessen ved 
Universitetet i Stavanger. Her 
skapes en viktig grobunn for 
interaksjon mellom studenter 
og næringslivet.

Kontaktinformasjon: 
leder@indoks.no
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LIAM

LIAM er linjeforeningen for 
mastergraden i Industrial 
Asset Management ved UiS. 
Studentene ved studiet har 
en ingeniørfaglig bakgrunn, 
som oftest innen bygg eller 
maskin. Industrial Asset 
Management er et tverrfaglig 
studieprogram som kom-
binerer ingeniørkunnskap 
og teknologi med drifts- og 
ledelsesaspekter. Studiet har 
en sterk internasjonal profil 
med studenter fra hele verden. 
LIAM er opptatt av å styrke 
studentmiljøet og samholdet 
for studentene ved studie-
programmet. Dette oppnår vi 
ved å blant annet arrangere 
forskjellige sosiale sammen-
komster, holde nær kontakt 
med relevant næringsliv, samt 
være aktive faglig sett.

Kontaktinformasjon: 
magnus.geheb@gmail.com

Theta

Theta er linjeforeningen for 
matematikk- og fysikk-
studentene ved UiS. 
Theta har et aktivt miljø og 
disponerer klubblokaler i 
KE med tilhørende arbeids- 
plasser for sine medlemmer. 
Foreningen har studenter fra 
både bachelor- master- og 
Ph.D.-nivå, og har et nært 
samarbeid med instituttet.
Som en liten forening arbeid- 
er vi aktivt for å ivareta med- 
lemsmassen. Det arrangeres 
derfor interne foredrag og 
utenomfaglige samlinger 
med fokus på det sosiale. Vi 
gir deg verken hette- genser, 
nøkkelring eller thermokopp, 
men lar deg ta del i et fagmiljø 
som UiS selv rekrutterer 
doktorgradsstipendiater 
fra. Medlemsmassen er en 
mangfoldig forsamling med 
god kjønnsbalanse, men 
har hovedvekt på realister i 
tyveårene.

Kontaktinformasjon: 
theta@stud.uis.no

Petroil

Petroil er linjeforeningen for 
studenter som tar petro-
leumsfag ved Universitetet i 
Stavanger, både på bachelor- 
og masternivå. Vi ønsker å 
bedre studentenes studie-
hverdag gjennom å arrangere 
sosiale arrangementer, ha en 
aktiv deltakelse i det faglige 
og ved å knytte synergier 
med næringslivet. Gjennom 
semesteret arrangerer vi ulike 
typer sosiale sammenkomster 
som enten er åpent for alle 
eller kun for Petroils med-
lemmer. Hvert år arrangerer 
vi også tur til Houston for 
3. klassingene med ulike 
bedriftsbesøk. Vår fag- 
ansvarlige har tett oppfølging 
med de ulike foreleserne og 
assisterer i klagesaker. Gjen-
nom vår nettside petroil.no, 
kan man fylle ut tilbakemeld-
ingsskjemaer, samt finne et 
stort utvalg notater til de 
ulike petroleumsfagene. 
Vi har også vårt eget fotballag, 
Petro IL, som er et av de 
sterkeste lagene i student-
ligaen. Vi er alltid på utkikk 
etter flere som vil engasjere 
seg! 

Kontaktinformasjon: 
post@petroil.no
Facebook: 
https://www.facebook.com/
petroil.uis
Hjemmeside:
 www.petroil.no



– 18 –

LINJEFORENINGER: 
DET SAMFUNNS- 
VITENSKAPELIGE

FAKULTET
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Den gylne regel

Den gylne regel er 
studentorganisasjonen for 
bachelor- og master studenter 
i barnevern, sosialt arbeid og 
sykepleie ved Universitetet 
i Stavanger. Formålet er å 
bedre det sosiale miljøet blant 
helse- og sosialfags-
studentene, og fremme 
kunnskap og nettverk gjen-
nom relevante aktiviteter og 
sammenkomster. Vi er fortsatt 
en ny organisasjon og det er 
derfor store muligheter for 
hva vi kan oppnå. Alle helse- 
og sosialfaglige studenter ved 
UiS er velkomne hos oss. 

Kontaktinformasjon: 
dengylneregel.uis@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
DenGylneRegel.UIS 

MASTØK

Mastøk er linjeforeningen for 
masterstudenter innen master 
i regnskap og revisjon og i 
økonomi og administrasjon 
ved Handelshøgskolen ved 
UiS. Mastøk har som mål å 
skape og opprettholde et godt 
sosialt miljø blant 
masterstudentene, både 
gjennom faglige og sosiale 
arrangementer, og 
arrangementer knyttet til 
næringslivet. På denne måten 
søker Mastøk å koble 
studenter og næringslivet 
sammen og legge til rette for 
nye relasjoner og nettverk. 
Mastøk er også opptatt av å 
sikre kvaliteten på 
masterstudiet i Regnskap og 
revisjon, og Økonomi og 
administrasjon. Vi jobber 
aktivt for det faglige.

Kontaktinformasjon: 
leder@mastok.no
Facebook: 
www.facebook.com/
Mastok.HHUiS/ 
Nettside: 
www.mastok.no

SAMSIK

SAMSIK er linjeforenin-
gen for masterstudenter i 
Samfunnssikkerhet ved UiS. 
Master i Samfunnssikkerhet 
er et tverrfaglig studie som in-
kluderer perspektiver fra blant 
annet natur- og samfunns-
vitenskap, samt helse. Vi er et 
sosialt og faglig nettverk som 
arrangerer kurs, fagkvelder, og 
fester for studentene. SAMSIK 
er et bindeledd mellom 
aktive studenter, forelesere og 
tidligere studenter. Vi ønsker 
et nært samarbeid med nær-
ingslivet gjennom bedriftspre-
sentasjoner, masteroppgaver, 
internships og sommerjobber. 
Vi kan også legge til rette for 
ulike arrangementer. Dette 
kan for eksempel dreie seg om 
kurs, debatter og spørsmål 
knyttet til masteroppgaven.

Kontaktinformasjon: 
samsik@stud.uis.no
Facebook: www.facebook.com/
linjeforeningenSamsik
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MEL

MEL er linjeforeningen for 
master i Endringsledelse. 
Endringsledelse er et toårig 
masterstudium, som 
omhandler hvordan en kan 
påvirke og styre endringene i 
teknologi, marked og 
samfunn på strategisk og 
operativt nivå. Vi jobber for 
å skape et godt miljø både 
sosialt og faglig. MEL sprer 
kunnskap om studiet til 
studenter, samt til potensielle 
kommende arbeidsgivere. 
Dette arbeidet skjer gjennom 
blant annet bedriftspresen-
tasjoner, alumnikvelder og 
semesterfester. Vi er også en 
sosial gjeng som liker å invit-
ere til stipendpils og quiz-
kvelder. Arrangementene 
er med på å bidra til godt 
samhold på studiet.

Kontaktinformasjon: 
mel@stud.uis.no
Facebook: 
www.facebook.com/
Endringsledelse 

JuFo

JUFO (Juristforeningen i 
Stavanger) er linjeforeningen 
for studenter som går 
rettsvitenskap ved UiS. 
Organisasjonens formål er å 
styrke det sosiale og faglige 
tilbudet til jusstudentene. Det 
viktigste JUFO gjør hvert år 
er å ta imot de nye studen-
tene med en uforglemmelig 
fadderuke, der de nye knytter 
bånd seg imellom og blir en 
del av det etablerte miljøet. 
Videre arrangeres det flere 
festlige arrangementer som 
eksempelvis eksamensfester, 
nyttårsball, paintball & 
ølsmaking gjennom året. 
JUFO er også en viktig 
bidragsyter til det faglige 
tilbudet på campus 
og er bindeleddet mellom 
studentene og næringslivet. 
Det arrangeres blant annet 
en årlig karrierekveld med 
potensielle arbeidsgivere. 
JUFO sørger også for at det er 
manuduksjoner og mønster-
besvarelser i samtlige fag. 

Kontaktinformasjon: 
leder@jufouis.com
Facebook:       
www.facebook.com/jufouis
Nettside:        
 www.jufouis.com

NHSU

NHSU er en non-profit 
linjeforening og interesse-
organisasjon for alle studenter 
ved Norsk Hotellhøgskole. 
Vi arbeider for å bedre det 
faglige og sosiale miljøet blant 
studentene på instituttet, samt 
være en ressurs for skolen 
gjennom akademisk 
tilbakemelding og 
representasjon i instituttstyret 
hvor vi sitter med 20% 
representasjon. 
Organisasjonen styres 
demokratisk av Studentrådet 
som består av tillitsvalgte 
fra hver klasse på studiet 
Studentrådets møter er 
vårt studentpolitiske forum 
der alle studenter inviteres til 
å delta i debatten om aktuelle 
saker. Vi arrangerer også en 
rekke aktiviteter for 
studentene våre, som blant 
annet studietur, quiz, fest og 
mye annet.

Kontaktinformasjon: 
post@nhsu.no
Facebook:
www.facebook.com/nhsunion
Nettside:
nhsu.no
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Statsviterne

Statsviterne er linjeforeningen 
til statsvitenskapsstudentene 
ved Universitet i Stavanger. 
Et av våre formål er å bidra 
til et godt forhold mellom 
studentene på tvers av både 
klassetrinn og linjer. Vi er 
en linjeforening som jobber 
aktivt med å arrangere både 
faglige og sosiale 
arrangementer. Mars 2016 
arrangerte vi en studietur til 
Brussel, dette på initiativ av 
linjeforeningen. Studieturen 
var en god balanse mellom 
det sosiale samholdet og 
faglig. Ellers arrangerer vi 
blant annet turer, foredrag, 
fester og quiz. Alle som er stu-
denter kan bli medlem av vår 
linjeforening, og ser du på deg 
selv som samfunnsengasjert 
er Statsviterne midt i blinken. 

Kontaktinformasjon: 
statsviterneuis@gmail.com.
Facebook: www.facebook.com/
statsviterneveduis 
Instagram under Statsviterneuis

ØSF

Økonomistudentenes Forening 
er interesseorganisasjonen for 
alle studenter ved revisjons- 
og økonomiske/adminis-
trative fag på bachelornivå. 
Vi arbeider for å bedre det 
sosiale og faglige miljøet for 
våre studenter ved UiS, samt 
gi studentene muligheter til å 
knytte kontakter til nær-
ingslivet, slik som Næring-
slivsmessen og Revisjonsuka. 
Vi har sosiale arrangementer 
ca. en gang i måneden, blant 
annet bowling, paintball, 
temafester, quiz og en årlig 
tur til Røldal samt eget 
opplegg i fadderuka. Vi har 
rundt 800 medlemmer og alle 
kvalifiserte økonomi/revis-
jonsstudenter blir automatisk 
rettslige medlemmer i ØSF. 
Medlemsskapet er gratis.

Kontaktinformasjon: 
leder@osf-uis.no
Facebook: 
www.facebook.com/
OSFstavanger 
Hjemmeside: 
http://www.osf-uis.no/

SSF

 SSF er linjeforeningen for alle 
som studerer sosiologi ved 
UiS. Vi ønsker medlemmer 
som er bachelorstudenter 
innen sosiologi (personal-
ledelse, samfunnssikkerhet 
og generell), masterstudenter 
innenfor samfunnssikkerhet 
og endringsledelse, og 
studenter som tar årsenhet.
Vi har som mål å jobbe for å 
ivareta sosiologistudentenes 
rettigheter og skape 
engasjement på og rundt 
campus. I tillegg ønsker vi å få 
til en del sosiale sammenkom-
ster og faglige arrangementer, 
for å skape et samhold blant 
oss som studerer sosiologi. Å 
være medlem koster ingent-
ing, og dere kan få være med 
på arrangementer i så stor 
grad og av den arten dere selv 
ønsker.

Kontaktinformasjon: 
ssf.uis@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/
sosiologistudentenesforening.uis 
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LINJEFORENINGER: 
DET HUMANISTISKE

FAKULTET

IMD

IMD står for Institutt for 
Musikk og Dans og vi holder 
til i Bjergstedparken. Her har 
vi et utrolig godt miljø og 
samarbeider på tvers av 
klassene og linjene. Vi har 
mange prosjekter og kon-
serter, og det er mulig å se 
oss både på skolen, i kon-
serthuset og i forskjellige 
konsertlokaler rundt om i 
byen. I linjeforeningen jobber 
vi for å ta vare på studentenes 
rettigheter og også skape 
sosialt engasjement på Bjerg-
sted Campus. Vi har litt andre 
utfordringer enn studentene 
på andre avdelinger av uni-
versitetet, men vi streber for å 
gjøre hverdagen til studentene 
så god som mulig.

Kontaktinformasjon: 
imdlinjeforening@gmail.com
Hjemmesiden: www.uis.no/imd 

Fiks

FIKS – Forening for stu-
denter ved Institutt for 
Kultur- og Språkvitenskap 
– er linjeforeningen for alle 
studenter som tilhører IKS. 
Alle studenter ved følgende 
studieretninger får automatisk 
gratis medlemskap i FIKS 
ved studiestart: lektorutdan-
ning, PPU, historie, religion, 
nordisk, engelsk og NOMSA. 
FIKS sitt formål er å skape 
et godt sosialt og faglig miljø 
for alle våre studenter. For 
å oppnå dette arrangerer vi 
jevnlig sosiale og faglige ar-
rangementer. Ved å engasjere 
seg i en studentforening og 
bli med på arrangementer er 
det mye lettere å skaffe seg et 
sosialt nettverk innenfor sin 
studieretning, noe som vil 
være nyttig i livet som student 
ved UiS.

Kontaktinformasjon: 
fiks.uis@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/fiksuis
Snapchat: fiksuis
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Høyres studenter

Høyres Studenter arbeider for 
en konservativ fremskritts-
politikk som organiserer 
studenter ideologisk, sosialt 
og politisk. Forbundet frem-
mer konservative verdier i 
samfunnet generelt og i det 
akademiske samfunn spesielt. 
Som medlem i Høyres 
Studenter får du tilgang til et 
nasjonalt nettverk av liberal-
konservative studenter. Du får 
muligheten til å delta i debat-
ten om forskning og høyere 
utdanning, og du kan bruke 
både det lokale og sentrale 
nettverket ditt til å påvirke 
hvordan din studenthverdag 
skal se ut.  Som medlem får 
du muligheten til å søke om 
deltagelse på utenlandskon-
feranser hos mange av våre 
søsterorganisasjoner i Europa. 
I tillegg arrangeres det mange 
ulike seminarer og debatter 
både i Stavanger og rundt om 
i det ganske land.

Kontaktinformasjon: 
stavanger@hoyrestudent.no
Facebook: 
www.facebook.com/HSF.
Stavanger 
Hjemmeside: 
hoyrestudent.no/

Arbeiderpartiets 
Studentlag 
Arbeiderpartiets Stu-
dentlag er et partilag 
som er organisert under 
Stavanger Arbeiderparti. 
Partilaget har som hensikt 
å være samlingsarena for 
studenter og unge aka-
demikere som er politisk 
interessert og deler den 
sosialdemokratiske tanke-
gangen. Vi organiserer 
politiskeog sosiale arrange-
menter for studenter, og 
arrangerer foredrag som 
tar opp aktuelle prob-
lemstillinger i dagens 
samfunn. Arbeiderparti-
ets visjon er en rettferdig 
verden uten fattigdom og 
i fred, der menneskene 
er frie, likestilte og har 
innfytelse på sine liv. Vi vil 
ha et samfunn basert på 
frihet, solidaritet og like 
muligheter for alle. Vil du 
bli med å utvikle et rettfer-
dig samfunn som sikrer 
mennesker like muligheter 
til arbeid, trygghet og til-
hørighet? Bli med da vel!

Kontaktinformasjon: 
antoniakvalsvik@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/
ArbeiderpartistudentStavanger

Stavanger

POLITISKE
ORGANISASJONER
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HUMANITÆRE
ORGANISASJONER

SAIH

SAIH er studenter og akade-
mikere i Norges egen solidar-
itets- og bistandsorganisasjon. 
Vi jobber med utdanningsbi-
stand, informasjon og politisk 
påvirkning. SAIH ble stiftet 
i 1961 som en del av norske 
studenter og akademikere sitt 
anti-apartheid engasjement. 

Vårt motto, ”utdanning for 
frigjøring”, handler om at 
aktiv deltakelse skaper politisk 
bevissthet og endring. I dag 
har SAIH 11 lokallag ved 
høgskoler og universiteter 
over hele landet. I lokallag-
et kan du jobbe med ulike 
spennende temaer om alt fra 
fengslede studentaktivister 
i Zimbabwe og kvinners 
rettigheter i Nicaragua, til 
skeives rettigheter i 
Sør-Afrika, okkupasjonen av 
Vest-Sahara og utdanning for 
urfolk i Bolivia. Vi inviterer 
jevnlig til debatter, 
filmvisninger og 
kampanjer, slik at vi lærer noe 
nytt, diskuterer med ekspert-
ene og finner løsningene.

Kontaktinformasjon: 
saihstavanger@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/
saihstavanger

Amnesty UiS

Et engasjement, stort eller 
lite, i verdens største men-
neskerettighetsorganisasjon 
i studietiden er både nyttig, 
sosialt og verdifullt når en 
inntar jobbmarkedet etter 
endt studietid. Som medlem 
i Amnesty sitt studentnet-
tverk på UiS vil du lære mer 
om menneskerettigheter i 
praksis, få organisasjonserfa-
ring og nye venner. Amnesty 
UiS er en del av en bevegelse 
som kjemper for ytringsfrihet 
og mot diskriminering og 
overgrep. Vi aksjonerer for 
enkeltmennesker i fare, og 
for å skape varige endringer. 
Amnesty UiS står blant annet 
på stand, holder underskrifts-
kampanjer og informasjons-
arbeid, arrangerer foredrag, 
filmvisninger samt bistår 
det lokale regionskontoret 
i arbeidet for mennesker-
ettigheter. I vår-semesteret 
arrangerer vi Mennesker-
ettighetsuken, og da trenger 
vi hjelp fra engasjerte 
studenter. Ønsker du å bli 
medlem eller få vite mer 
om Amnesty UiS? Ta gjerne 
kontakt. Vi oppnår resultater 
når vi er mange som tar 
urettferdighet personlig!

Kontaktinformasjon: 
amnesty.uis@gmail.com
Facebookside: 
www.facebook.com/amnestyuis
Instagram: 
Amnestyuis
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KULTUR-
ORGANISASJONER

Er du glad i å synge? SSS er universitetets blanda kor. Vi til-
hører også en gruppering av akademiske kor, som har en del 
felles tradisjoner og sanger. De to viktigste tradisjonene må 
sies å være Akademisk Kortreff (AK) og Nordic Student Sing-
er Summit (NSSS), som begge arrangeres hvert tredje år. SSS 
har hatt gleden av å arrangere begge disse treffene en gang så 
langt, noe vi er uhyre stolte av. Fellesskapet mellom de aka-
demiske korene er noe av det som gjør det helt unikt å være 
med i SSS. Musikken vi synger varierer fra klassiske requiem 
til rene improvisasjonsstykker, og vi har de senere årene hatt 
en læringskurve som er ganske imponerende. Koret er en 
aktiv bruker av Complete Vocal Technique (CVT), noe som 
viser godt igjen i måten vi fremfører låtene på. Vi øver hver 
mandag på Hagbard Lines hus på UiS kl 18:30-21:00. Kort 
sagt er koret en fantastisk arena både sosialt og musikalsk!

Kontaktinformasjon: 
styret@stavangersang.no
Facebook: 
www.facebook.com/
Stavangersang 
Hjemmeside: 
http://www.stavangersang.no/

Stavanger Studentsangforening (SSS)
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Coffee Around 
the World (CAW)

CAW ble stiftet i 2008 og har 
til hensikt å skape relasjoner 
mellom internasjonale og 
lokale studenter, og med 
dette motvirke ensomhet på 
Universitetet i Stavanger. 
CAW har samlingene sine 
hver uke i bokkafeen i Kjølv 
Egelands hus. Vi starter 
samlingene med et foredrag. 
Ofte presentasjon av et land 
eller en studentorganisasjon. 
Deretter blir det quiz med 
spørsmål fra foredraget. Vi 
avslutter samlingene med 
kinolotteri.  

Kontaktinformasjon: 
ten.01@seznam.cz     
Facebook: 
www.facebook.com/
groups/41359559222 

ISU

ISU Stavanger er en student-
organisasjon som hjelper 
internasjonale studenter 
til å bli integrert i univer-
sitetsmiljøet. Dette gjøres 
gjennom sosiale aktiviteter og 
akademiske tilbud.  Organ-
isasjonen vår er IKKE kun 
for internasjonale studenter; 
arrangementene er åpne 
for ALLE studenter. Våre 
sosiale aktiviteter inkluder-
er fester, fotturer og andre 
varierte eventer (bl.a. skøyting, 
bowling). I tillegg til sosiale 
arrangementer tilbyr vi akade-
miske programmer som vårt 
Språktandem-program. I den 
forbindelse kan vi hjelpe deg 
med å finne en partner for å 
lære et nytt språk. Partneren 
må snakke det språket du er 
interessert i å lære mer om, 
flytende. Til gjengjeld må 
personen være interessert 
i å lære morsmålet ditt. 
Slik kan dere undervise og 
hjelpe hverandre. Hvis du er 
interessert i å bli kjent med 
nye folk og ha det gøy i et 
internasjonalt miljø, så er 
organisasjonen et godt tilbud.  
Følg oss på Facebook og ikke 
gå glipp av arrangementene 
våre.  

Kontaktinformasjon: 
isu.stavanger@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/
ISUStavanger 
Hjemmeside: 
isustavanger.com

Studentmållaget 
i Stavanger

Studentmållaget i Stavanger er 
lokallaget til Norsk Målung-
dom og Noregs Mållag på 
Universitetet i Stavanger. 
Laget arbeider for at fleire 
skal ta i bruk nynorsk og 
for å gjera tilhøva lettare for 
nynorskstudentar. Me skipar 
til arrangement som t.d. grill-
ing, studentmållagssamlingar 
saman med dei andre 
studentmållaga i landet og 
interessante føredrag. 
Studentmållaget i Stavanger 
blei først skipa i 2006. Etter 
ein periode med mindre 
aktivitet, blei laget skipa på 
nytt i 2013. Sidan me ennå er 
unge, vil du som medlem ha 
stor moglegheit til å vera med 
på å utforma laget.  Å delta på 
tilskipingar er ein god måte å 
bli kjent med andre studen-
tar på, og Studentmållaget i 
Stavanger ønskjer nye medle-
mmer hjarteleg velkommen! 
Dersom du ønskjer å vera 
med i Studentmållaget eller vil 
vita meir om oss, er det berre 
å ta kontakt eller å komma på 
ei av tilskipingane våre.

Kontaktinformasjon: 
studentmaallaget@stud.uis.no
Facebook:
www.facebook.com/smistavan-
ger

Stavanger Studentsangforening (SSS)
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Chinese 
student union

Chinese student union is 
organized by the registered 
Chinese students at The 
University of Stavanger. Our 
goals are to enrich students' 
life, to build a cultural bridge 
between the Chinese and 
international students, to 
offer help to the new coming 
students by planning various 
social events. We will try to 
organize activities regularly 
each semester, such as BBQ, 
hiking, celebrating Chinese 
festivals and so on.
 
Kontaktinformasjon: 
csuuis@hotmail.com
songpu.ai@uis.no
Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/1652132061706499/

Stavanger 
StudentSjakk

Stavanger StudentSjakk 
startet opp høsten 2015 og er 
et åpent tilbud til sjakkinter-
esserte studenter. Hver tirsdag 
kl. 17-20 spiller vi sjakk på 
UiS. I motsetning til vanlige 
sjakklubber har vi her et 
spesielt fokus på den sosiale 
biten. Der andre sjakk-
lubber vil ha ro og orden, 
ønsker vi heller å åpne for 
prat, diskusjoner og analyser 
ved sjakkbrettet, noe som 
har vist seg å være svært 
populært. I tillegg har vi 
spillere på alle nivå, og det er 
lett å komme inn i gjengen. 
Omtrent hver 3. uke arran-
gerer vi små turneringer i 
stedet for spillkveld, hvor det 
er mer fokus på ro og orden 
på spillingen. Ofte har vi hatt 
premier til disse turneringene, 
og turneringene våre har vært 
mest populære. Enten du er 
nybegynner, erfaren eller aldri 
har rørt en sjakkbrikke, er du 
hjertelig velkommen til oss!

Kontaktinformasjon: 
stavangerstudentsjakk@gmail.
com
Facebook: 
www.facebook.com/
stavangerstudentsjakk 

KARRIERE- OG 
KONKURRANSE-

ORGANISASJONER
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IAESTE

«The International Asso-
ciation for the Exchange 
of Students for Technical 
Experience», IAESTE, er en 
internasjonal organisasjon 
som utveksler studenter for 
teknisk arbeidserfaring i 
utlandet. IAESTE Norge er 
drevet av ca. 150 frivillige og 
engasjerte studenter fordelt på 
7 ulike universiteter i Norge. 
Ved å være medlem i IAESTE 
får man god organisasjons-
erfaring, kjennskap med 
andre studenter fra hele 
verden og mulighet for reiser 
i både inn- og utland. I tillegg 
får man kontakt med næring-
slivet. Medlemmene våre kon-
takter det norske næringslivet 
for å få praktikantjobber som 
vi utveksler med de andre 
medlemslandene. Det er gode 
muligheter for å være engas-
jert på lokalt, nasjonalt eller 
internasjonalt nivå. Man kan 
også være med på mottak av 
de internasjonale studentene. 
Besøk vårt kontor i paviljong 
2, nummer: P2-108 hvis dere 
har lyst.

Kontaktinformasjon: 
stavanger@iaeste.no 
Facebook: 
www.facebook.com/iaeste.
norway.stavanger 
Hjemmeside: 
www.iaeste.no/stavanger 

ION RACING

Vi startet i 2011, da var vi 
åtte medlemmer. Nå er vi 
nærmere seksti. Organisas-
jonen består kun av studenter. 
De beste studentene. Etter 
flere høyteknologiske racer-
biler har vi opparbeidet oss 
mye relevant erfaring. 
Nå vet vi hva som må til 
for å gjøre bilen raskere, 
mer smidig, rett og slett 
bedre. Kanskje den beste! 
Vi deltar i verdens største 
ingeniørkonkurranse for 
studenter. Mer enn 650 
universiteter deltar. Formula 
Student går ut på å designe, 
konstruere, teste og konkurre-
re med en énseters racerbil.
Vi skaper dyktige ingeniører. 
Fremtidens ingeniører. Hos 
oss får studentene praktisk 
erfaring, samt erfaring i 
teamarbeid, prosjektstyr-
ing og økonomi. Hos oss 
samarbeider elektro, maskin, 
økonomi, m.fl. mot et felles 
mål. Nemlig å skape noe 
fantastisk sammen.

Kontaktinformasjon: 
o.kaldestad@ionracing.no
Facebook: 
www.facebook.com/IONRACING 
Hjemmeside: 
www.ionracing.no

Start UiS

Start UIS er en studentor-
ganisasjon som jobber med å 
fremme entreprenørskap og 
innovasjon blant studenter. 
Vi er her for å bistå og hjelpe 
studenter som vil starte opp 
en bedrift. Vi arrangerer også 
store kjente arrangementer 
på universitetet, blant annet 
Engasjertuken og Venturecup. 
Vi er ca. 30 medlemmer fra 
ulike studieretninger og er 
kontinuerlig på utkikk etter 
nye medlemmer. Du lærer 
mye, bygger nettverk og er 
en del av en kjempekjekk og 
sosial gjeng som medlem i 
Start. 

Har du noen spørsmål? Ikke 
nøl med å ta kontakt. Vi gled-
er oss til å høre fra deg! 
 
ontaktinformasjon: 
l eder@startuis.no  
nestleder@startuis.no
Facebook: 
www.facebook.com/startuis 
Hjemmeside: 
startuis.no
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Børsklubben UiS

Børsklubben UiS er en 
studentorganisasjon for 
børs-  og finansinteresserte 
på Universitetet i Stavanger. 
Organisasjonen skal jobbe 
for å fremme interesse rundt 
børs og finans. Vi skal jobbe 
for å skape et godt fellesskap 
for interesserte studenter. 
Børsklubbens mål er:

•Skape interesse og formidle 
kunnskap om børs og finans.
•Sikre en god læringsarena 
for disse temaene.
•Skape en sosial arena for 
finansinteresserte.

Vi i Børsklubben UiS jobber 
aktivt for å skape engasje-
ment, og å gjøre det lettere 
for
«den vanlige student» å se 
mulighetene i markedene. 
For å klare dette vil vi holde 
basis- ‐kurs om aksje-
markedet i samarbeid med 
næringslivet. I tillegg har vi 
opprettet et eget invester-
ingsselskap som fremmer 
“learning by doing”. Her får 
studentene mulighet til å 
lære analyser, komme med 
anbefalinger og investere 
ekte penger i
finansmarkedet.

Kontaktinformasjon: 
leder@borsklubbenuis.no
Studentkontakt: 
medlem@borsklubbenuis.no
Facebook: 
www.facebook.com/Borsklub-
ben 

NHS Jobbsenter

NHS Jobbsenter er en 
studentorganisasjon ved 
Norsk Hotell høgskole, som 
årlig arrangerer karrieredagen 
for studenter ved skolen. 
NHSJ er en frivillig organisa-
sjon som målrettet arbeider 
for at studenter skal få 
muligheten å bli kjent med 
næringen utenfor UiS. 
Vi tar oss også av stillings-
utlysninger på vegne av 
hotell- og reiselivsnæring-
en i Norge. 

Kontaktinformasjon: 
post@jobbsenter.com 
Facebook: 
www.facebook.com/Jobbsenter 
Hjemmesiden:
 www.jobbsenter.com  

UiS Subsea

UiS Subsea er et av de 
største studentprosjektene 
på UiS og er en tverrfaglig 
studentorganisasjon med 
formål å sette fokus på 
undervannsteknologi drevet 
100% av studenter. Dette 
gjøres gjennom å delta i 
internasjonale konkur-
ranser og produksjon 
av bacheloroppgaver for 
studenter på det teknisk 
naturvitenskapelige fakultet. 
Hvert år deltar UiS Subsea i 
konkurransen MATE ROV 
Competition, hvor målet er 
å bygge en ROV (Remotely 
Operated Vehicle). Tidlig-
ere konkurranser har vært 
avholdt i Alpena (Michigan, 
USA) og St. Johns (New-
foundland, Canada). I 2016 
ble konkurransen arrangert 
i NASAs Neutral Buoyancy 
Lab i Johnson Space Center 
(Houston, Texas). Her fikk 
UiS Subsea tidenes norske 
resultat med en knallsterk 
topp 10-plassering.
UiS Subsea er for deg som 
ønsker å få en ypperlig 
praktisk erfaring ved siden 
av studiene og ikke minst et 
sosialt nettverk på univer-
sitetet. Og hvem vil vel ikke 
reise ut i verden og konkur-
rere med en selvlagd robot?

Kontaktinformasjon: 
post@uissubsea.no
Facebook: 
facebook.com/uissubsea
Hjemmeside:
uissubsea.no  
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SPE

SPE (Society of Petroleum 
Engineering) er en internas-
jonal organisasjon med mer 
enn 164 000 medlemmer 
over hele verden. SPE Student 
Chapter Stavanger har som 
oppdrag å forbedre det faglige 
og sosiale bånd mellom 
ingeniørstudenter og olje- og 
gassindustrien. Vi er åpne for 
bachelor- og masterstudenter 
innen ingeniør- og teknolo-
gifag. Vi arrangerer blant 
annet månedlige tekniske 
møter, bedriftspresentasjoner, 
bedriftsbesøk, quiz og andre 
sosiale arrangementer. I til-
legg tilbyr vi våre medlemmer 
20% refusjon på pensum-
bøker og holder SPE Student 
Award hvor vi deler ut stipend 
til studentmedlemmer som 
har utmerket seg. Vi er også 
veldig stolte av innsatsen til 
våre medlemmer som har 
konkurrert i PetroBowl. Dette 
er en internasjonal konkur-
ranse der de konkurrerende 
lagene blir utfordret til å 
svare på både tekniske og ik-
ke-tekniske spørsmål knyttet 
til olje- og gassindustrien. Bli 
med SPE og utvide ditt faglige 
nettverk! Du kan finne oss 
på vårt kontor på pav. 4, rom 
P-207 på tirsdager mellom 
12:15-14:00

Kontaktinformasjon: 
studentchapter.stavanger@spe.no
Facebook: 
www.facebook.com/
stavangerstudents/?fref=ts

Mars institute 
student chapter 

Mars Institute Student 
Chapter (MISC) er en 
studentorganisasjon for alle 
rominteresserte ved UiS. 
Over flere år har MISC sendt 
én eller flere studenter ved 
UiS på internship hos NASA 
Ames Research Center i San 
Francisco. Her får studentene 
samarbeide med ledende 
forskere om aktuelle problem-
stillinger knyttet til forskning 
og utforskning av Mars.

MISC har også utviklet 
et tverrfaglig prosjekt der 
studenter fra ulike stud-
ieretninger sammen bygger en 
marsrover. Roveren, som er i 
samarbeid med Mars Institute 
på NASA, skaper årlige bach-
eloroppgaver hvor studentene 
får verdifull praktisk erfaring. 
Hovedmålet med prosjektet 
er å sende roveren til NASA 
Robotic Mining Competi-
tion i USA. MISC arrangerer 
også tekniske foredrag med 
relevante foredragsholdere 
fra industri og akademia, og 
arbeider for å fremme realfag 
blant elever og studenter. 

Kontaktinformasjon: 
leder@marsinstitute.no
Facebook: 
www.facebook.com/
MarsInstituteSC 
Hjemmeside: 
http://www.marsinstitute.no/

Serviceforum

Serviceforum er en studen-
torganisasjon hvor studen-
tene i praksis får trening i å 
planlegge og gjennomføre en 
fagdag for hotell, reiseliv og 
restaurant bransjen. På dagtid 
er det en konferanse hvor vi 
får inn foredragsholdere som 
tar opp relevante temaer, og 
på kveldstid er det en bankett 
hvor vi lager all mat og server-
er selv. Det er også en god del 
premieutdelinger på banket-
ten som Norsk hotellhøgskole 
og NHO reiseliv står for.
Det velges nytt styre hvert år 
og nytt tema som skal reflek-
tere tidene bransjen er inne i. 
Dette er en lærerik mulighet 
for studentene til å bli kjent 
med bransjen og lære alle 
aspekter av gjennomføring av 
ett stort arrangement.

Kontaktinformasjon: 
leder@serviceforum.no
Facebook: 
www.facebook.com/serviceforum 
Hjemmeside: 
http://www.serviceforum.no/
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Spire

Spire er en miljø og ut-
viklingsorganisasjon som 
kjemper for en mer rettferdig 
og bærekraftig verden. Spire 
jobber for å endre det faktum 
at 1/3 av verdens befolkning 
eier 97% av rikdommen. Vi 
jobber for en bærekraftig 
utvikling på områdene; 
matsikkerhet, internasjonal 
handel, urban utvikling og 
klima & miljø. Vi prøver alltid 
å sette Norge i et internasjon-
alt perspektiv, og se hvordan 
politikken vi fører har kon-
sekvenser og ringvirkninger 
langt utenfor landets grenser. 
Vi jobber derfor med land i 
sør, og er opptatt av nord-sør 
spørsmål, da det er de mindre 
ressursfulle landene som lider. 
Vi er gira på å gjøre Stavanger 
flere hakk grønnere!  

Kontaktinformasjon: 
spirestavanger@gmail.com
Facebook: 
www.facebookcom/
Spire-Stavager- 
1555490811345971 

Ingeniører Uten 
Grenser UiS

Ingeniører uten grenser Norge 
er en interesseorganisasjon for 
ingeniørfaglig bistandsarbeid, 
og vår visjon er å lindre nød 
med ingeniørmessig bistand. 
Ingeniører Uten Grenser UiS 
gir studenter en mulighet til å 
anvende tillærte kunnskaper 
innenfor ingeniørfeltet. Dette 
gjennom ulike arrangementer 
og Master Med Mening.

Kontaktinformasjon: 
uis@iug.no
Facebook: 
www.facebook.com/uisiug 

FRIVILLIGE
ORGANISASJONER
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Erasmus Student 
Network

Erasmus Student Network 
er en frivillig studentorgani-
sasjon som spenner seg over 
38 land i Europa. Innenfor 
medlemslandene er det 
504 lokalseksjoner med til 
sammen rundt 15.000 aktive 
medlemmer. ESN sine aktivit-
eter er mange, fra fadderord-
ning til utveksling til fester og 
tur. Den røde tråden gjennom 
ESN sine aktiviteter, er at alt 
har som formål å integrere 
lokale og internasjonale 
studenter sammen, både 
sosialt og praktisk. ESN 
Stavanger skal berike den 
erfaringen som utveksling 
og mobilitet fører med seg.

Kontaktinformasjon: 
stavanger@esn.no
Facebook: www.facebook.com/
ESNStavanger 

Naturvern-
studentene (NiS)

Naturvernstudentene i 
Stavanger (NiS) er en fusjon 
mellom Natur og Ungdom 
(NU) og Naturvernforbundet 
(NNV). Vi er et studentlag, 
og regnes som et lokallag 
av både NU og NNV. Dette 
gir oss rettigheter og plikter 
i begge organisasjoner, og 
medfører at vi ikke har noen 
øvre aldersgrense. Vi ønsker 
alle studenter varmt velkom-
men. Sammen jobber vi for å 
begrense de menneskeskapte 
klimaendringene og for å ta 
vare på naturmangfoldet. Vi 
tar opp kampen med de store 
forurenserne og stopper dem 
som vil ødelegge naturen vår. 
Vi jobber med et bredt spekter 
av saker innen naturvern, 
samferdsel, energi, klima og 
landbruk –og fiskeripolitikk. 
Vi fokuserer mest på kollek-
tivtrafikk, bærekraftig mat og 
energi samt å holde norske 
fjorder fri for gruveavfall. Så 
hvorfor burde du bli med oss? 
Jo, fordi det finnes oppgaver 
som haster mer enn pensum. 
For eksempel å stoppe klima-
gassutslippene og tapet av det 
biologiske mangfoldet.

Kontaktinformasjon: 
naturvernstudentene.
uis@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/NiS.GFS 

Ta vare på din 
egen sikkerhet

Last ned 
snarveien 

og finn mer
informasjon her: 

www.uis.no/krise



– 36 –

NITO

NITO Studentene er student-
organisasjonen for master- 
og bachelorstudenter innen 
ingeniør- og teknologifag. 
NITO har over 11. 000 
studentmedlemmer og er 
representert på 23 studie-
steder over hele landet. 
Medlemskapet i NITO 
studentene koster kun 300 
kroner for hele studie-
perioden, og vil gi deg 
medlemsfordeler som:
– Tyveriforsikring av PC, 
mobiltelefon og nettbrett
– NITO verdisikring av 
nøkler og verdisaker
– Ulykkesforsikring for 
studenter
– CV og søknadshjelp 
– Og mye mer
I tillegg arrangerer vi både 
faglige og sosiale arrange-
menter ved ditt studiested og 
er med på å bidra til at studie-
perioden din blir spennende 
og innholdsrik. Hvis det er 
noe du lurer på kom innom 
og ta en prat med oss på stand 
eller les mer om oss på: 
 
Kontaktinformasjon: 
Hassan.hmayed@live.com
Facebook: 
www.facebook.com/
NitoStudenteneVedUis 
Hjemmeside: 
www.nito.no/student

Pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdan-
ningsforbundet (PS) er en 
interesseorganisasjon for alle 
pedagogstudenter. Det vil 
si alle studenter som tar en 
utdanning som kvalifiserer 
til å arbeide på ulike nivåer 
innenfor utdanningssystemet. 
På UiS arrangerer vi både 
faglige og sosiale arrange-
menter. I tillegg jobber vi 
både lokalt og nasjonalt for at 
studentene skal få den beste 
utdanningen. Vi er pedagog-
studentenes stemme! Lurer 
du på noe send oss gjerne en 
mail eller kontakt oss via vår 
Facebook-side, vi har alltid tid 
til deg! På nettsiden vår kan 
du melde deg inn, og lese mer 
om medlemstilbud og om PS. 

Kontaktinformasjon: 
leder.ps.uis@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/
PedagogstudenteneUiS 
Hjemmeside: 
www.pedagogstudentene.no 

INTERESSE-
ORGANISASJONER
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Samfunnsviterne

Samfunnsviterne UiS er 
underlagt fagforeningen 
Samfunnsviterne. Vi er 
fagforeningen for alle som 
studerer samfunnsfag eller 
humaniora, og fungerer som 
et bindeledd mellom studen-
tene og arbeidslivet. 

Å være medlem av Samfunns-
viterne har flere fordeler. Først 
og fremst gir vi deg trygghet 
og kunnskap om hva en sam-
funnsviter og humanist kan. 
Vi gir deg tilgang til et faglig 
nettverk, kunnskap om arbe-
idsmarkedet og veiledning i 
overgangen til arbeidslivet. 

Som studentmedlem kan du 
benytte deg av en rekke andre 
fordeler som billig bank- og 
forsikringsavtaler, tilgang til 
våre karrieresider, tilgang til 
våre arrangementer og mer. 

Samfunnsviterne UiS tilbyr 
hvert år karriere og CV-kurs 
som er skreddersydd for en 
samfunnsviter, slik at du kan 
fremme kompetansen din ov-
enfor arbeidsgivere og tenke 
bredt og kreativt rundt egne 
karrieremuligheter. Ønsker 
du å bli studentmedlem? Send 
SMS med kodeordet “KLAR” 
til 2012.  

Kontaktinformasjon: 
hanna-lh@hotmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/
SamfunnsviterneUiS 

Norsk sykepleie-
forbund

Vi er en lokal studentforen-
ing som jobber med lokale 
arrangementer på skolen i 
regi av Norsk Sykepleier-
forbund Student. Vi jobber 
aktivt med å gi et godt tilbud 
av aktiviteter til sykepleier-
studentene ved Universitet. 
Vi jobber med å få arrangert 
ulike arrangement, og har 
hittil i 2017 arrangert et kurs i 
legemiddelregning og jobber 
nå for flere aktiviteter utover 
våren og høsten. 

Kontaktinformasjon: 
hegebjerga@icloud.com
Facebook:
www.facebook.com/nsfstudent-
stavanger / www.facebook.com/
nsfstudent
Hjermmeside:
www.nsfstudent.no 

 ISI

ISI er en interesseorganisas-
jon for masterstudentene ved 
institutt for data og elektro, 
ved Universitetet i Stavanger. 
ISI ble stiftet i 1987. 
Både medlemmer og styre i 
ISI studerer toårig master in-
nen Automasjon og signalbe-
handling, eller data. Hvert år 
er vi også heldige og ha flere 
utvekslingstudenter fra store 
deler av verden. 
Ett av målene til ISI er å fre-
mme sosialt og faglig samvær 
mellom studentene. Dette gjør 
vi ved å lage en god atmos-
fære i «klubblokalene» våre 
på universitetet. Her er alle 
velkommen til å slå seg ned 
og ta en kopp kaffe, eller sitte 
på studierommet og jobbe i 
et faglig miljø. ISI organiser-
er en rekke sosiale eventer 
iløpet av studieåret både på 
og utenfor campus. ISI skal 
også drive informasjonsarbeid 
for å gjøre masterstudentene 
kjent ovenfor næringsliv og 
fagmiljø. Iløpet av studieåret 
organiserer ISI bedrifts-pre-
sentasjoner og «workshops» 
med relevante bedrifter. Vi 
formidler og informerer 
også om eksterne eventer 
og jobbmuligheter til våre 
medlemmer.

Kontaktinformasjon: 
nestleder@isi-uis.no
Hjemmeside:
http://www.isi-uis.no
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Econa UiS

Econa UiS er en student-
organisasjon som jobber for å 
ivareta og fremme økonomi-
studentenes interesser på UiS.
Econa nasjonalt er interesse-
organisasjonen for økonomer 
med mastergrad eller tilsvar- 
ende. Gjennom semesteret 
arrangerer vi et bredt spekter 
av faglige, karriereorienterte 
og sosiale arrangement – alt 
fra vinsmaking til intervju-
kurs og retorikkforedrag.  
Som medlem i Econa har du 
en unik mulighet til å bygge 
nettverk og benytte deg av 
gunstige avtaler med våre 
samarbeidspartnere, samt 
være en del av et aktivt 
studentmiljø.

Kontaktinformasjon: 
uis@econa.no
Facebook:
 www.facebook.com/EconaUiS/

Tekna

Tekna Student er en foren-
ing for deg som har, eller 
planlegger en master i tekni-
sk-naturvitenskapelige fag. Vi 
har over 72 000 medlemmer 
og 12 000 av disse er student-
er. Du finner oss på studiest-
eder over hele landet.
Vi har mange medlemsfordel-
er som:
· Tilgang til faglige og 
sosiale kurs, blant dem 
Excel kurs, masterfesten og 
jobbsøkerkurs.
· CV- og jobbsøknadsveiled-
ning
· Forsikring inkludert i 
medlemskapet
· Jobbsøkerhåndbok
· Begynnerlønnsanbefaling
· Gratis juridisk veiledning
· Gunstige bank- og 
forsikringstilbud
· Unikt nettverk.
Et medlemskap i Tekna koster 
150 kr semesteret. 

Kontaktinformasjon: 
uis@tekna.no;
 Student@tekna.no
Facebook: 
www.facebook.com/
TeknaStudentUiS 
Hjemmeside:
 www.Tekna.no/student

Felles-
organisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er 
fag- og profesjonsforbundet 
for 27.000 barnevernspedago-
ger, sosionomer, vernepleiere, 
velferdsvitere og studenter. 
FO er ett av medlemsforbund-
ene i Landsorganisasjonen 
(LO). FOs hovedmål er å 
bedre medlemmenes lønns- 
og arbeidsforhold og ivareta 
deres yrkesfaglige interesser. 
Forbundet skal arbeide for å 
vise nødvendigheten av vår 
kompetanse og synliggjøre 
yrkesgruppenes rolle som 
viktig premissleverandør og 
bidragsytere i velferdsstaten. 
FO skal drive påvirkningsar-
beid innenfor tariffpolitikk, 
helse- og sosialpolitikk, kvin-
nepolitikk, likestillingspoli-
tikk og internasjonalt arbeid.
FO-Studentene jobber tett 
med forbundet, og har i 
oppgave å organisere student-
er, arrangere tema kvelder, 
kurs og konferanser som går 
på våre profesjoner. FO s
tudentene på UIS har eget 
styre, og ønsker flere 
medlemmer.

Kontaktinformasjon: 
silja20@hotmail.com 
Tlf: 45685542
Facebook:
 www.facebook.com/
Fellesorganisasjonen-FO-
Rogaland-622334051159663 
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LIVSSYNS-
ORGANISASJONER

 Studentlaget

Studentlaget er ein del av 
Laget og er ein kristen 
studentorganisasjon på 
universitetet. Vi har to 
mål: det eine er at kristne 
studentar skal ha ein arena 
på universitetet, det andre 
er at studentar som ikkje 
er kristne skal kunne møte 
kristne for å snakke om 
Bibelen og om tru. 
Vi møtast i Arne Rettedals 
hus G-201, tirsdag kl. 12:30-
13:30 (stolpetimen). 

Kontaktinformasjon: 
Facebook: Laget UiS

MSIS

Muslimsk studentsamfunn 
i Stavanger (MSIS) er en 
Studentorganisasjon som ble 
opprettet i 2014 av muslimske 
studenter ved Universitetet 
i Stavanger. Organisas-
jonen er en ideell, religiøs, 
demokratisk og partipolitisk 
uavhengig organisasjon med 
virksomhet i samsvar med 
Norges lover.

Kontaktinformasjon: 
sufian_94@hotmail.com
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IDRETTS-
ORGANISASJONER

Studentliga

Stavanger Studentliga (SSL) 
er en fotballiga bestående av 
studentorganisasjoner og lin-
jeforeninger. Ligaen spilles 
hvert semester og åpner for 
muligheter til en mer aktiv 
hverdag blant studenter hvor 
vennskap dannes på tvers av 
linjer, trinn og skoler. Det 
spilles 11’er fotball og alle 
linjeforeninger og student-
organisasjoner ved høyere 
utdanning i Stavanger er 
velkommen til å stifte lag 
og delta i ligaen. I tillegg 
til enorme mengder heder 
og ære, får vinneren også 
navnet sitt inngravert på 
vandrepokalen som står på 
Studentenes Hus. Student-
ligaen ble grunnlagt sent på 
høsten 2014 og første kamp 
ble spilt i februar 2015. An-
tall lag har siden den gang 
gått fra 10 til 15, og det er 
nå mer enn 400 aktive stu-
denter involvert i kampene 
og aktiviteter rundt lagene 
i ligaen. Ligaen ble i 2016 
tildelt begeistringsprisen på 
bakgrunn av sitt arbeid for 
et aktivt og engasjerende 
studentmiljø. Vi oppfordrer 
alle til å samle sammen et 
lag og melde seg på ligaen 
når neste semester!

Kontaktinformasjon: 
Stavangerstudentliga1@gmail.
com 
Facebook:
www.facebook.com/
StavangerStudentfotball 

UISI

UiSI – Universitetet i 
Stavangers Idrettslag er 
studentidrettslaget ved Uni-
versitetet i Stavanger. Våre 
tilbud skal stimulere stu-
denter i Stavangerregionen 
til å bli mer aktive, delta på 
idrettslige arrangementer 
og andre sosiale aktiviteter. 
Vi mener studentidrett er 
studentvelferd i praksis! Vi 
satser på bredde-  idrett, og 
er åpen for alle studenter 
tilsluttet 
Studentsamskipnaden i 
Stavanger – uansett akti-
vitetsnivå. Studentidrett 
skaper fellesskap, og danner 
et nettverk som strekker seg 
langt utenfor både idrett og 
studier. Hos oss får man en 
glimrende mulighet til å bli 
med i et folkekjært idrettslag 
som alltid vil jobbe hardt 
for å gi studentene en bedre 
hverdag i studietiden. Vi har 
cirka 350 medlemmer og 
har per dags dato følgende 
sportsgrupper: Amerikansk 
fotball, basket- ball, boksing, 
dans, E-Sport, fotball, friluft-
sliv, golf, håndball, inne-
bandy, kampsport, klatring, 
lacrosse, racketsport, sykkel, 
tennis og volleyball.

Kontaktinformasjon: 
Kontaktinformasjon: info@
uisi.no
Facebook: 
www.facebook.com/UiSIdrett 
Hjemmeside: 
http://www.uisi.no
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KRIK

Student-KRIK Stavanger 
ønsker å bevare, inspirere 
og vinne folk til Jesus. Vi 
har treninger hver tirsdag 
(17:00-19:00 på SiS Sport-
senter) og fredag (20:00-
22:00 i Ynglingehallen). Vi 
spiller blant annet fotball, 
innebandy og volleyball. 
Etter trening på fredag 
er det Sosial-KRIK med 
hybelkveld hjemme hos 
studenter med brettspill og 
annen moro. KRIK friluft 
arrangerer spontan-turer, 
hvor det også er mulig å 
komme med egne ønsker. 
Vi har også årlige turer, 
inkludert bli-kjent-tur på 
høstsemesteret og en vin-
tertur til Røldal eller Sirdal.

Kontaktinformasjon: 
leder@skriks.no
Facebook: 
www.facebook.com/Student-
KRIKStavanger/

Sportacus

SLI (Sportacus – Lin-
jeforening Idrett) er 
linjeforeningen for alle 
idrettsstudenter ved UIS. 
Vi har som mål å være en 
initiativtaker til aktivitet 
for idrettsstudentene. Vi 
har ukentlige treninger 
med ulike idrettsaktiviteter 
som for eksempel fotball, 
futsal og volleyball. Vi vil 
være bindeleddet mellom 
idrettsstudentene og idrett-
sinstituttet, og vi kjemper 
studentenes sak. SLI vil 
arrangere ulike festlige 
arrangementer, og ønsker 
å skape et så godt student-
miljø som overhode mulig.

Kontaktinformasjon: 
linjeforening.idrett@sportacus.
no
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UGÅ – Studentfestivalen i Stavanger

UGÅ er Stavangerstudentenes egen festival. Siden 
oppstarten av Studentersamfunnet Folken har UGÅ 
vært en viktig del av huset og festivalen har ring-
virkninger langt utover Folkens fire vegger. UGÅ 
er selve bindeleddet mellom universitetsmiljøet på 
campus, BI og de andre utdanningsinstitusjonene i 
sentrum og de studentkulturelle aktivitetene i sentrum 
som synliggjør studentmiljøet overfor byens innbyg-
gere. 

Festivalen jobber for å besitte en tydelig student-
kulturprofil, med den hensikt å samle, utvikle og 
fremme studentmiljøet i Stavanger. Dette blir i all 
hovedsak gjort gjennom en rekke arrangementer 
innenfor kultur og ulike fagområder rettet mot den 
vide massen av studenter på de ulike utdannelses-
institusjonene, samt å ha en klar og tydelig profil 
i bybildet i Stavanger. 

Med årene har lista blitt lagt høyere og forventningene 
og budsjettene blitt større. UGÅ følelsen derimot 
– hvordan det oppleves for den enkelte å være en 
del av UGÅ, den er den samme. Kort sagt; enormt 
hektisk arbeid, alltid mye å gjøre, men samtidig veldig 
sosialt, lærerikt og utrolig moro. UGÅ er regionens 
største studentfestival i bredde, lengde, besøkende og 
begeistring. Arrangementet loses i havn av frivillige 
som i all hovedsak er rekruttert fra studentmiljøet i 
Stavanger, som sammen gjør det mulig å avvikle rundt 
40 - 50 store og små arrangementer i løpet av 8 ufor-
glemmelige dager i mars. UGÅ er med andre ord et 
kjempearrangement med stor spennvidde for et bredt 
publikum. 

Kontakinformasjon:
Facebook: 
www.facebook.com/ugaastavanger 

   Foto: Kylo Salvesen  
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BLI AMBASSADØR!

Vil du jobbe som UiS-ambassadør?
Vi kan ikke love deg høy sigarføring, limousiner eller cocktail parties. Men som UiS-ambassadør er du sentral i arbeidet med 
å rekruttere nye studenter til Universitetet i Stavanger. UiS-ambassadører er studenter som reiser på utdanningsmesser 
rundt om i hele landet, og er med på skolebesøk både på og utenfor campus. Du vil få opplæring, arbeidet er lønnet 
og foregår i hovedsak fra januar til midten av april. Søknadsfrist mandag 12. september.
 
For mer informasjon og søknadskjema se student.uis.no/ambassador


