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Resolusjon: Studentmedvirkning i kvalitetsarbeid  

Kvalitetssystemet for utdanning ved Universitet i Stavanger skal sikre at studietilbudene ved 

institusjonen holder høy kvalitet ved hjelp av systematisk kvalitetsarbeid i egen 

studieportefølje. I Kvalitetssystem for utdanning presiseres det at «studentenes engasjement 

og medvirkning er særskilt viktig for kvalitetsutvikling», samtidig som det stilles 

forventninger til deltakelse fra både studenttillitsvalgte og den vanlige student ved UiS. For 

at universitetet skal lykkes med å involvere studentene aktivt i kvalitetsarbeidet 

forutsettes en sterk kultur for studentmedvirkning.  

 

Studentenes rolle som beskrevet i nåværende kvalitetssystem fremstår lite informativ, og det 

er vanskelig for studenter å forstå hva som er deres funksjon i arbeidet. Studentparlamentet 

mener at dersom studentene forventes å delta aktivt i kvalitetsarbeidet må det utarbeides en 

tydelig rollebeskrivelse for studentdeltakelse. I rollebeskrivelsen bør det informeres om 

hvorfor studentenes deltakelse er viktig for kvalitetsarbeidet, hvordan studentene skal delta i 

arbeidet og hvem de skal samarbeide med. En rollebeskrivelse vil også understreke at UiS 

anerkjenner studentene som ressurser i kvalitetsarbeidet.   

Kommunikasjon og samhandling på tvers av nivåer og roller i kvalitetsarbeidet er også 

elementært for å sikre høy deltakelse blant studenter. Studentparlamentet mener at studentene 

må inkluderes i kvalitetsarbeidet som gjøres i lys av deres tilbakemeldinger. Dette er spesielt 

viktig i etterkant av emneevalueringer. Tilbakemeldingssløyfer vil sikre at studentene får 

bedre forståelse for hvordan deres saker og tilbakemeldinger blir behandlet, og hvorfor eller 

hvorfor ikke studentene får gjennomslag.  
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Studentparlamentet mener også at det skal opprettes et studentråd på hvert fakultet ved 

universitetet for å sikre toveiskommunikasjon mellom studenter og ansatte. Studentrådene 

skal ha en organisatorisk rolle og sørge for god informasjonsflyt studentene imellom, og 

mellom studenter og ansatte. Tiltaket vil gi studenter bedre forutsetninger for å delta aktivt i 

kvalitetsarbeidet, samtidig som ansatte ved universitetet enkelt kan formidle informasjon ut til 

studentene via studentrådet.  

 

Studentparlamentet ved Universitet i Stavanger mener at:  

• Det må utarbeides rollebeskrivelser for studenters deltakelse i kvalitetsarbeidet 

• Studenter må få innsikt i kvalitetsarbeidet som gjøres i lys av deres tilbakemeldinger 

• Studentråd skal opprettes på alle fakulteter ved UiS  
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