
 

 

 

 

 
 

Handlingsplan 

2022/2023 

Studentorganisasjonen StOr 



Bakgrunn 1 

 2 

Handlingsplanen er et politisk styringsdokument som skal legge føringer for hva 3 

Studentorganisasjonen ved Universitetet i StavangerStOr skal arbeide med og prioritere i 4 

perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Handlingsplanen er et supplement til eksisterende 5 

stillingsbeskrivelser og styringsdokumenter.  6 

 7 

Organisasjon 8 

• StOr skal arbeide for å øke valgoppslutningen i studentvalget. 9 

•  StOr skal jobbe for å bedre informasjonsflyten. 10 

o StOr skal sikre at nødvendig informasjon om studentdemokratiet, 11 

tillitsvalgtordningen og engasjert er lett tilgjengelig for alle studenter.  12 

o StOr skal jobbe for mer og bedre kommunikasjon mellom arbeidsutvalget og 13 

studentparlamentet.  14 

o StOr skal etterstrebe at relevant informasjon tilgjengeligjøres på norsk og 15 

engelsk, med et særlig fokus på styringsdokumenter, politikk og nettsider.  16 

• StOr skal arbeide videre med tillitsvalgtordningen. 17 

• StOr skal undersøke alternative gjennomføringer av studentvalget, herunder periode 18 

og sammensetning.  19 

 20 

Politisk  21 

• StOr skal arbeide med institusjonen, kommunene og Samskipnaden for å sikre 22 

studentene et godt  studentvelferdstilbud.  23 

o Jobbe for å øke studiestøtten til 1,5G. 24 

o Sørge for gode støtteordninger for særlig utsatte studenter.  25 

o Jobbe for flere og bedre studentboliger. 26 

o Øke tilbudet for studetnenes fysiske, psykiske og seksuelle helse.  27 

o Fortsette arbeidet med Campusutviklingsplanen, med et særlig fokus på bygulv 28 

og det nye Velferdshuset.  29 

• StOr skal arbeide for at Universitetet i Stavanger skal ha en aktiv rolle i Students at 30 

Risk-ordningen.  31 

• StOr skal støtte opp om den  institusjonelle friheten. 32 

 33 

Utdanning 34 

• StOr skal arbeide for at tilbudet om studentassistenter styrkes.StOr skal arbeide 35 

systematisk med å skape kultur for studentmedvirkning på alle nivå ved UiS. 36 

• StOr skal jobbe for at UiS’ program får økt arbeidslivsrelevans. 37 

o Oppfordre til styrket kontakt med arbeids- og næringslivet.  38 

o Arbeide for å tilgjengeligjøre flere praksisplasser. 39 

o Arbiede for at alle studenter får tilbud om å skrive bachelor- og 40 

masteroppgaver i samarbeid med arbeids- og næringslivet.  41 

o Arbeide for internasjonale studenters mulighet til praksis.  42 

• StOr skal arbeide for at flere studenter utveksler. 43 

o Styrke utvekslingstilbudene på UiS.  44 



o  Skape kultur for utveksling. 45 

o  Promotere ECIU-Universities til studentene.  46 

• StOr skal sette fokus på institusjonens ansvar for god kvalitet i undervisningen. 47 

 48 

Læringsmiljø 49 

• StOr skal sette  fokus på institusjonens ansvar for et godt læringsmiljø. 50 

• StOr skal jobbe for flere sosiale lavterskeltilbud for studentene, med fokus på å 51 

motarbeide ensomhet. 52 

• StOr skal arbeide for at større deler av UiS’ arealer er åpne for studentene.  53 

• StOr skal arbeide for å øke tilbudet om studentmentor.  54 

• StOr skal arbeide for gode kommunikasjonskultur på UiS. 55 

• StOr skal ha økt fokus på tilrettelegging og universell utforming.  56 


