
Praksis på alle studieprogram 
 

I dag tilbys et fåtall av studentene ved Universitetet i Stavanger praktisk erfaring underveis i 

studieløpet. Praksis tilbys i hovedsak de profesjonsrettede studiene slik som sykepleier og 

lærerutdanninger, men også innenfor språkvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige 

fagområder. UiS sin erfaring med praksis på de tradisjonelle akademiske områdene språk- og 

samfunnsvitenskap viser at det er en klar mulighet til å få praksis på enda flere 

studieprogram, med et langsiktig mål om å tilby praksis til alle studieprogram i UiS sin 

studieportefølje.  

 

Det er viktig at studentene finner ut av mulighetene de har i arbeidslivet etter endt studieløp.  

En mulighet for alle studenter til å tilegne seg arbeidslivserfaring i løpet av studieløpet er dog 

ikke det samme som at alle skal få praksis. Gjennomføringen av praksis er i dag forskjellig på 

de ulike studieretningene, noe vi mener er en styrke. Sykepleierstudenter har obligatorisk 

praksis flere ganger gjennom studieløpet, mens det på statsvitenskap benyttes et «opt in» 

system hvor det er 10 praksisplasser studentene kan søke på dersom de ønsker praksis. Det 

bør fortsatt være opp til de forskjellige studieretningene å selv utarbeide hvordan praksis best 

lar seg innordnes i studieprogrammet – enten ved bruk av «opt in» og «opt out» systemer 

eller ved obligatorisk praksis for alle.  

 

Alle studenter skal ut i jobb etter endt studietid. Enten det er i en offentlig, privat eller ideell 

virksomhet vil studentene ha en fordel om de har relevant erfaring før de skal søke sin første 

fulltidsstilling etter utdannelsen. Å ha kontakter i arbeidslivet og referanser fra liknende 

arbeid vil også gjøre at studentene stiller foran i køen når de skal søke jobb. Dette er en god 

mulighet til å få Stavanger sine studenter endra bedre forberedt på arbeidslivet de skal inn i, 

samtidig som at den praktiske erfaringen utvikler studentenes kompetanse.  

 

Vi ønsker at alle studier på Universitetet i Stavanger skal tilby en form for praksis underveis i 

studietiden, som eget fag, eller som en del av et fag. Ettersom praksis ikke trenger å være 

lønnet er det viktig at praksisen er kvalitetssikret av universitetet, samtidig som at studentene 

får tett oppfølging fra emneansvarlig på studiet. Det er også sentralt at UiS skaper flere 

praksisplasser gjennom avtaler og samarbeid med offentlig og private aktører.  

 



Alle studenter burde få muligheten til å knytte kontakt med arbeidslivet fordi alle studenter 

skal ut i arbeidslivet. Det å ha muligheten til å få inspirasjon til hva man ønsker å arbeide 

med kan også bidra til økt motivasjon under studiene. Derfor ønsker vi at alle studenter skal 

ha like forutsetninger til å skaffe seg relevant arbeidserfaring under utdannelsen i form av 

praksis. 

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger mener at: 

● UiS skal jobbe for å tilby praksis på alle studieprogram  

● UiS skal skape flere praksisplasser gjennom økt samarbeid med arbeidsgivere i 

offentlig og privat sektor  

 


