
Resolusjon om å knytte kontakt mellom studiene og 1 

arbeidslivet. 2 
3 

Målet med å ta en universitetsutdannelse – utover å tilegne seg kunnskap – er alltid å komme seg i 4 

arbeid, men for å få dette til må man ha kunnskap om hvordan man skal komme seg inn i arbeidslivet 5 

og hvordan det er å være i arbeidslivet. Denne kunnskapen kan allerede gis tidlig i studieløpet 6 

gjennom å tilby karrieredager, arbeidslivsmesser og observasjonsoppdrag i bedrifter og institusjoner. 7 

På denne måten har studenter tidlig i studieløpet, en gylden mulighet til å tilegne seg8 

kompetanse om arbeidslivet og vite hva slags muligheter de har. 9 

10 

Ikke minst bør man arbeide for å implementere praksis på samtlige studier ved Universitetet i 11 

Stavanger, særlig der studentene har kompetansen til det. En slik kontakt med arbeidslivet er helt 12 

uvurderlig, og kan være avgjørende for fremtidige arbeidsmuligheter, karrierevalg og ikke minst 13 

studentenes motivasjon under studietiden. 14 

15 

Tilbakemeldinger fra studenter og andre omfattende undersøkelser viser at UiS ikke gjør en god nok 16 

jobb på området der målet er å knytte god kontakt mellom arbeidslivet og studentene.1 Dette gjelder 17 

både i forhold til andre norske universiteter, og ikke minst i henhold til egne interne mål. 18 

Derfor er det viktig at UiS gir et nyansert bilde av fremtidige arbeidsmuligheter og gir studentene 19 

muligheten til å knytte denne kontakten med arbeidslivet. 20 

21 

I sin strategi har Universitetet i Stavanger selv angitt som mål å være et «attraktivt universitet av høy 22 

internasjonal kvalitet med studier tilpasset fremtidens arbeidsliv». 23 

Videre står det i kvalitetssystemet at kvalitetsarbeidet har et overordnet mål om at «studentene skal 24 

[...] møte relevante utdanninger som gir solide forberedelser for aktiv deltagelse i samfunnet og for 25 

en fremtidig yrkeskarriere, samt gjennomføre utdanningene mest mulig effektivt». 2 26 

27 

Utover dette viser også studiebarometeret til NOKUT at lite kontakt med arbeidslivet i løpet av 28 

utdanningen er et av de største problemene som fremkommer av undersøkelsen. «Halvparten av 29 

studentene svarer at de får god informasjon om hvordan kompetansen kan brukes i arbeidslivet og 30 

hvilke yrker som er relevante for dem. Enda færre svarer at representanter fra arbeidslivet bidrar i 31 

1 https://khrono.no/universitetet-i-stavanger-far-stryk-fra-sakkyndige-pa-kvalitet/458308 
2https://khrono.no/files/2020/02/04/Sakkyndig%20rapport%20for%20periodisk%20tilsyn%20med%20systematisk%20kvalitetsar
beid%20ved%20UiS%20(1).pdf, s. 11 

https://khrono.no/files/2020/02/04/Sakkyndig%20rapport%20for%20periodisk%20tilsyn%20med%20systematisk%20kvalitetsarbeid%20ved%20UiS%20(1).pdf
https://khrono.no/files/2020/02/04/Sakkyndig%20rapport%20for%20periodisk%20tilsyn%20med%20systematisk%20kvalitetsarbeid%20ved%20UiS%20(1).pdf


undervisningen, og kun 30 prosent svarer at det er gode muligheter for å jobbe med prosjekter eller 32 

oppgaver i samarbeid med arbeidslivet.»3 33 

34 

Studiebarometeret viser også at «studentenes svar tyder på at de er veldig fornøyde med hvordan de 35 

blir tatt imot av praksisstedet og veiledningen de får mens de er i praksis, men de er mindre fornøyde 36 

med hvordan utdanningsinstitusjonen de går på forbereder dem før praksisperioden.»4 37 

«Det bekymrer meg at studentene ikke er mer fornøyde med hvordan de blir forberedt før de skal ut 38 

i praksis. Her har mange av studieprogrammene noe å jobbe videre med» sier tidligere NOKUT 39 

direktør Terje Mørland.5 40 

41 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim tilføyer at «...Utdanningsinstitusjonene og 42 

arbeidslivet [må] komme tettere på hverandre og samarbeide mer enn de gjør i dag. Vi får ikke 43 

utnyttet det store potensialet vi har hvis vi sitter på hver vår tue. Her har både universitetene, 44 

høyskolene og arbeids- og næringslivet et forbedringspotensial».6 45 

46 

I en tid hvor Kunnskapsdepartementet jobber med en stortingsmelding om nettopp samarbeid 47 

mellom høyere utdanning og arbeidslivet7 og mange introduksjoner til arbeidslivet på UiS organiserer 48 

av linjeforeningene selv, mener Studentparlamentet ved UiS at Universitetet i Stavanger har en 49 

gylden mulighet til å sette en god presedens både nasjonalt, og innad i Universitetet. 50 

51 

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger mener at: 52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

● UiS skal tilstrebe å tilby alle studier praksismuligheter. Studier der dette er mest 

hensiktsmessig skal prioriteres.

● Det i større grad skal legges til rette for at bachelor- og masteroppgaver kan skrives i 

samarbeid med næringslivet.

● UiS skal knytte kontakt mellom studiet og arbeidslivet på varierte måter - tilpasset 

studentenes faglige kompetanse - gjennom hele studieperioden ved å ha:

○ Praksis

○ Bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk.
61 

3 https://www.nokut.no/nyheter/mange-studenter-har-lite-kontakt-med-arbeidslivet-i-lopet-av-utdanningen/ 
4 https://www.nokut.no/nyheter/mange-studenter-har-lite-kontakt-med-arbeidslivet-i-lopet-av-utdanningen/ 
5 https://www.nokut.no/nyheter/mange-studenter-har-lite-kontakt-med-arbeidslivet-i-lopet-av-utdanningen/ 
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○ Karrieredager/karrieremesser62 
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