TILLITSVALGTHÅNDBOK
En introduksjon til tillitsvalgtrollen på Universitetet i Stavanger
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Hilsen fra StOr
Kjære tillitsvalgt
Du er helt essensiell for utviklingen av UiS. Du er studentenes stemme - en
pådriver som kjemper for å få gjennom studentenes krav, som får endret fag og
som sier fra om hva studentene egentlig mener til de som bestemmer.
Vi er veldig glade for at du har valgt å engasjere deg som tillitsvalgt. Det er dere
engasjerte studenter som videreutvikler UiS og gjør universitet bedre. I tillegg gjør
du som tillitsvalgt en uvurderlig jobb for universitetet - for UiS er faktisk pålagt å
ha 20% studentrepresentasjon i alle institusjonelle styrer, råd og utvalg.
Men aller viktigst er jobben du gjør for dine medstudenter. Du er den som treffer
dem der de er, som får førstehåndskunnskap om hvordan det står til og har
førstehåndserfaring om hvordan ting fungerer på ditt fakultet. StOr og studentene
er helt avhengige av deg og med din hjelp håper vi å få til mye bra sammen, som
for eksempel mer praksis i utdanningen.
For at vi skal kommunisere best mulig sammen og for at du som tillitsvalgt skal få
best mulig forutsetninger for å gjøre en god jobb, har vi opprettet
tillitsvalgtforumet. Det blir et samarbeidsforum for alle tillitsvalgte på tvers av
studieretninger og fakulteter. Forumet skal være en uformell møteplass hvor
tillitsvalgte kan samarbeide om å finne gode løsninger og lære av hverandre.
Vi ser fram til å samarbeide med deg, og gleder oss til å bli bedre kjent!

Vennlig hilsen
Eira Aas Eide
Leder av StOr
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Hilsen fra rektor
Kjære studenttillitsvald – vi treng deg!
Inspirert av den tyske filosofen Hannah Arendt, meiner den amerikanske
filosofiprofessoren Elizabeth Minnich at det er overveldande viktig å legge
til rette for eit utdanningssystem som stimulerer studentane til å grunne,
ikkje berre over det dei lærer, men og over eigne tankesett og åtferd. Berre
slik kan ein løfte utdanning til noko meir enn opplæring.

For Universitetet i Stavanger ønsker eg meg studentar som er evig nyfikne,
skamlaust engasjerte og svoltne på kunnskap og forståing. Som ikkje er drivne
av eit tankelaust jag mot vinning, men av eit reflekterande søk mot sanning og
meining.
I Strategi 2030 tek vi mål av oss å vere eit opent og innovativt universitet, med høg
kvalitet i utdanning, forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid. Retninga vår skal
pregast av eit felles ansvar for berekraftig omstilling. For studentar og tilsette er
målet å skape høg trivsel. Og satsingane våre er energi, helse og velferd og læring
for livet.
Vår felles suksess føreset studentar som engasjerer seg. Her er du vår viktigaste
ressurs! Som tillitsvald representerer du studentane på emnet ditt, det særskilde
studiet ditt eller heile studentmassen ved UiS. Som tillitsvald har du ei særskild
viktig rolle i kvalitetsarbeidet vårt – arbeidet som gjer at vi strekk oss mot stadig
betre kvalitet på utdanningane våre. Den øvste tillitsvalde, leiaren av
studentorganisasjonen StOr, har fast plass i rektor sitt leiarmøte kvar måndag.
Saman skal vi føre ein open og god dialog om kvalitet og utvikling av fag,
utdanning og universitetet som heilskap.
Det er berre i nært samspel med studentane våre at vi klarer å halda tritt med
utviklinga og tilby gode, relevante utdanningar og læringsmetodar i det som er eit
raskt omskifteleg landskap. Det er berre i samarbeid med studentane vi kan skape
ein god kultur for openheit og tillit, og ein særskild god læringskultur. Difor er det
berre strålande at StOr har laga ei handbok som dette.
Som studenttillitsvald skal du vite at det arbeidet du legg ned betyr mykje. Innspel
frå deg og dine medstudentar fører til ei utvikling til det betre, for emnet ditt, for
utdanninga di og for Universitetet i Stavanger. Mykje meining vil du og finne i
tilværet som tillitsvald. Så ta fatt, med liv og lyst!
Sjølv ser eg fram til å møte deg – og samarbeide med deg. Lykke til!
Beste helsing
Klaus Mohn
Rektor, Universitetet i
Stavanger
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Utfordre det
velkjente, utforske
det ukjente

Om UiS
Universitetet i Stavanger (UiS) ble etablert 29.oktober 2004 da Høgskolen i
Stavanger fikk universitetsstatus. Universitetet i Stavanger har 12 000
studenter og 1600 ansatte. UiS har som mål å ha en innovativ og
internasjonal
profil, samtidig som universitetet er en drivkraft i kunnskapsutvikling og
endringsprosesser
i samfunnet.
Organisasjonskart
UiS pr. 01.01.2021
Universitets-

Organisasjonskart UiS

Bildetekst: Boksene som er farget grønn i organisasjonskartet viser hvilke områder studenttillitsvalgte deltar aktivt i
organisasjonen. Dette er alt fra fakultetsstyrer og instituttråd, til universitetsstyret.

Det øverste organet ved Universitetet i Stavanger er universitetsstyret. Styret er
ansvarlig for å ivareta universitetets interesser og institusjonens drift. Toppledelsen
(rektoratet) ved Universitetet i Stavanger består av rektor, prorektor for forskning,
prorektor for utdanning, prorektor for innovasjon og samfunn, samt direktør for
organisasjon og infrastruktur. Rektor er daglig leder av UiS og jobber sammen
med rektoratet for å iverksette vedtak gjort i universitetsstyret. Rektoratet er på
mange måter rektors eget utvalg, hvor hver enkelt prorektor har ansvar for ulike
felt som er viktige for universitetet.
Videre er universitetet delt inn i syv ulike fakulteter, hvor seks av disse har en lokal
ledelse bestående av dekan, prodekan for utdanning, prodekan for forskning og
fakultetsdirektør. Fakultetene er deretter delt opp i underenheter i form av ulike
institutter og avdelinger.
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Studentdemokratiet på UiS
Studentene ved UiS har en lovfestet rett til å delta i alle avgjørelser som angår dem
ved universitetet. For å sikre at denne retten blir ivaretatt er det behov for et
studentdemokrati. Studentdemokratiet er et representativt demokrati – som på mange
måter minner om den styreformen vi har i Norge. Studentmassen på UiS velger gjennom
student valget og valg av tillitsvalgte studenter som skal representere dem både i
studentparlamentet og i diverse råd, styrer og utvalg. Eller som Laurence J. Peter sa – velge
hvem som skal få skylden.
StOr
Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger, StOr, er interesseorganisasjonen for
alle studenter ved UiS. StOr skal ivareta studentenes faglige, demokratiske, økonomiske
og sosiale rettigheter og interesser. Alle studenter ved UiS er automatisk
medlem i studentorganisasjonen.
En av hovedoppgavene til StOr er å ta vare på
studentdemokratiet ved Universitetet i Stavanger. Dette gjør vi
gjennom vår representasjon i ulike råd, styrer og utvalg, men
også gjennom andre mer uformelle kanaler. Vi er med andre
ord representert i hele universitetsstrukturen. StOr består
av det valgte studentparlamentet, og arbeidsutvalget i StOr som
er det utøvende organet i studentorganisasjonen.

StOr skal kjempe
for dine
rettigheter

Studentvalget
Hver høst er det Studentvalg ved UiS. I studentvalget kan alle studenter ved universitetet
både stille til valg og stemme. Her velges studentrepresentanter som skal sitte i
studentparlamentet. Jo flere studenter som stemmer ved valget, jo sterkere står
studentene som skal tale studentenes sak opp mot UiS ledelsen, SiS, kommunen og KD.
For å stille til valg til studentparlamentet må man stå på
liste sammen med andre studenter man ønsker å stille til valg
sammen med. Videre må det bestemmes hva listen
skal stå for og hva man ønsker å arbeide for i det følgende
året. Mandater i parlamentet bestemmes ut i fra hvor mange
stemmer de ulike listene får. Tidligere har lister stilt til valg på
saker som omhandler viktige samfunnsspørsmål, som miljø og
klima, eller saker som er spesielt viktig for studentene på et
fakultet på universitetet.
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Jo flere som
stemmer, jo
sterkere blir
studentstemmen!

Studentparlamentet
Studentparlamentet er StOr sitt øverste organ, og velges av studentmassen ved
UiS under studentvalget hver høst. Studentparlamentet består av 19
studentrepresentanter som skal representere studentenes stemme.
Minimum to ganger i semesteret møtes representantene og arbeidsutvalget i
StOr på parlamentsmøte. Her diskuteres saker som angår studentene på UiS og
det vedtas konkrete tiltak for å gjøre studiehverdagen bedre. I løpet av studieåret
velges det også studenter til sentrale råd, styrer og utvalg, samt diverse
arbeidsutvalg. Disse møtene er åpne for alle, hvilket betyr at alle studenter som
ønsker er velkomne som observatører. Alle studenter ved UiS kan også fremme
egne saker til parlamentet, men parlamentet velger selv om de vil behandle
sakene.
- tudentparlamentet skal:
S
Velge hvem som skal sitte i arbeidsutvalget
Velge hvem som skal sitte i fadderutvalget
Velge studentrepresentanter til sentrale styrer, råd og utvalg
Vedta hva arbeidsutvalget skal arbeide for og mot
Uttale seg på vegne av studentene ved UiS i prinsipielle spørsmål
Vedta politikk og andre styringsdokumenter som er gjeldene for
studentorganisasjonen
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget i StOr er det utøvende organet i Studentorganisasjonen ved
Universitetet i Stavanger, og har ansvar for den daglige driften av StOr.
Arbeidsutvalget består av tre studenter som alle er frikjøpt fra studiet, og velges
av studentparlamentet.
Arbeidsutvalgets sammensetning:
Leder
Nestleder for utdanning
Nestleder for læringsmiljø
Sammen med arbeidsutvalget sitter det også en organisasjonskonsulent som
er ansatt av UiS, og fungerer som rådgiver og veileder. Organisasjonskonsulent
og arbeidsutvalget har fast arbeidsplass på Studentenes Hus.

Studentpolitikk nasjonalt
Studentenes rettigheter sikres ikke bare på lokalt nivå i Stavanger, men
også på nasjonalt nivå. Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal
interesseorganisasjon for 31 ulike studentdemokrati ved norsk universiteter
og høyskoler. Til sammen representerer disse studentdemokratiene
nærmere 240 000 studenter. StOr er et av mange medlemslag i NSO.
NSOs formål er å ivareta studentenes interesser og rettigheter, fremme
engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant
studentene – samt å representere sine medlemslag.
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Studentdemokratikart

Dette er et kart over vårt fantastiske, men litt rotete, studentdemokrati. La oss prøve å
forklare sammenhengen:
Vi starter fra toppen. Studentmassen på UiS utgjør folkestyret i studentdemokratiet vårt, og
velger hvem som skal representere dem både i studentparlamentet og i diverse råd, styrer
og utvalg.
Studentmassen ved UiS forventes å delta i to forskjellige typer valg: studentvalget og valg
av tillitsvalgte.
•

La oss først ta for oss den aksen som viser de organisatoriske strukturene i StOr – altså
aksen til studentvalget. Som nevnt tidligere, arrangeres det studentvalg på UiS hvert
høstsemester. Her velger studentene på UiS 19 studenter som skal representere dem
i studentparlamentet. Det valgte studentparlamentet representerer studentene og
velger personer som best kan gjennomføre studentenes prioriteringer i arbeidsutvalg
i StOr, fadderutvalg, kontroll- og kvalitetskomite, samt tillitsvalgte til sentrale råd,
styrer og utvalg på vegne av studentmassen.

•

Videre retter vi oppmerksomheten til aksen som omhandler tillitsvalgte på UiS –
nemlig valg av tillitsvalgte. De tillitsvalgte på UiS skal velges av sitt manntall. Dette
betyr at studentmassen ved UiS skal velge hvem som skal representere dem på
emnenivå, studieprogramnivå, fakultetsnivå og institusjonsnivå. Det skal være
kontinuerlig dialog mellom de tillitsvalgte, på tvers av ulike nivåer.

Til slutt møtes tillitsvalgte på tvers av fakulteter og nivåer - og arbeidsutvalget i StOr i
tillitsvalgtforum én gang i måneden.
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“... legge til rette for høy grad
av involvering fra
studentenes side og for
tydelig studentmedvirkning
på alle nivå i universitetets
tilbud innen høyere
utdanning.”

Om tillitsvalgtrollen
Som nevnt tidligere har studentene ifølge universitets og høyskole loven (UH-loven)
krav om 20% representasjon i alle institusjonelle utvalg som er tildelt
beslutningsmyndighet. Det betyr at du som studentrepresentant utfører en veldig viktig
oppgave som universitetet er lovpålagt, med formål å sikre at studentenes stemme blir
hørt.
For at studentene ved UiS skal kunne benytte seg av en slik rettighet trengs det et
kommunikasjonsledd mellom studentene og UiS. Dette kommunikasjonsleddet er de
tillitsvalgte – og de trengs på alle nivå i universitetets tilbud innen høyere utdanning.
Rolleforklaring og forventninger
Som tillitsvalgt er din viktigste oppgave å formidle studentenes meninger, tanker og
ønsker i det rådet, styret eller utvalget du sitter i. Du har makt til å være med å
bestemme hva som skjer på ditt nivå, men det forplikter. Tillitsvalgte er også et veldig
viktig ledd i kvalitetssikringen av utdanningene på universitetet.
For å kunne representere studentene på best mulig måte er det viktig du stiller godt
forberedt til alle møter. Det vil si at du har lest sakspapirene, forstått sakene og gjort deg
opp en mening, gjerne i samråd med de(n) andre studenten(e) du samarbeider med i
ditt verv. Det er også viktig at tillitsvalgte på ulike nivå samhandler for å få informasjon
om ting som du ikke har erfaring med selv.
Benytt anledning til å snakke med medstudenter når du har sjansen. Som tillitsvalgt er
du en forlenget arm for både StOr og UiS, og vi i StOr er helt avhengige av din hjelp for
å ha en noenlunde oversikt over hva som rører seg rundt omkring på campus. Slik kan vi
enklere hjelpe dere med saker studentene brenner for, samtidig som dere kan hjelpe
oss med å sette studentenes saker på agendaen.
Tillitvalgtforum
Tillitsvalgtforum er en møteplass for de tillitsvalgte og bidrar aktivt til å skape et enda
større engasjement blant studentene på tvers av verv og fakulteter.
Formålet med tillitsvalgtforum er å bedre informasjonsflyten mellom StOr og dere
tillitsvalgte, og mellom dere tillitsvalgte på alle nivå. Vi ønsker oss at dere
studenttillitsvalgte skal orientere oss i StOr og hverandre om hvilke saker som er viktige
og aktuelle for deres verv. Samtidig skal vi i StOr informere dere om hva vi jobber med
og hvilke saker som er spesielt viktige for oss. Tillitsvalgtforum blir på mange måter et
bindeledd – og en veldig viktig arena for å iverksette politikk vedtatt av
Studentparlamentet. Tillitsvalgtforum og samhandling er nøkkelen til at
tillitsvalgtordningen skal fungere optimalt!
Forumet blir som regel arrangert én gang i måneden av arbeidsutvalget i StOr.
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Ulike typer tillitsvalgte
Tillitsvalgte på UiS er hovedsakelig organisert i entredeling:
Emnetillitsvalgte
Det å være emnetillitsvalgt er en viktig oppgave. Som emnetillitsvalgt er du
representant for studentene på ett (eller flere) emner, og nærmeste kontaktperson for
medstudenter på emnenivå.
Som emnetillitsvalgt har du et medansvar for gjennomføringen av tidligdialog i emnet.
Tidligdialogen kan enten ledes av emnetillitsvalgt eller emneansvarlig, og gjennomføres
tidlig i semesteret. Etter gjennomført emne skal du også bidra aktivt i emnerapporten.
Dette er en oppsummerende rapport etter at emnet er gjennomført og skal uttrykke hva
som fungerer godt og hva som bør endres i emnet. Emnetillitsvalgte skal også å
samarbeide med studieprogramleder, andre emneansvarlige og studiekonsulenter, samt
delta aktivt i koordineringsmøter og kullmøter.
Studieprogramtillitsvalgte
Som studieprogramtillitsvalgt er du representant for studentene på et bestemt
studieprogram. Du skal representere alle studieretningene som inngår i
studieprogrammet og har en fast plass i studieprogramrådet. Når et studieprogram
inneholder flere studieretninger, representerer du også alle studieretningene som inngår i
studieprogrammet. Du skal også bidra aktivt i både studieprogramevaluering og
studieprogramrapport. Begge disse skal utarbeides årlig etter endt studieår.
Tillitsvalgte på emne og studieprogram har overlappende roller, og ofte vil en
emnetillitsvalgt også fungere som studieprogramtillitsvalgt.
Studieporteføljetillitsvalgte
Studieporteføljetillitsvalgte er studenter som er tillitsvalgt for en studieportefølje. Det betyr
at du representerer alle studentene ved et fakultet eller ved universitetet. Man er altså ikke
knyttet til et bestemt emne eller studieprogram, og har verv enten i fakultetsstyret,
instituttråd, ansettelseutvalg, studieporteføljeutvalg eller i sentrale råd, styrer og utvalg.
Dine arbeidsoppgaver som studieporteføljetillitsvalgt varierer altså ut ifra hvilket råd, styre
eller utvalg du sitter i. Mer om arbeidsoppgavene som er knyttet til hvert enkelt råd, styre
eller utvalg kan du lese om under.
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Styrer, råd og utvalg
Studenter er representert ved de fleste råd, styrer og utvalg ved UiS. Det betyr
at du har innflytelse enten det gjelder læringsmiljø, kvalitet i utdanningen eller
undervisnings- og læringsformer hvis du velger å engasjere deg som
studentrepresentant.
Sentrale styrer, råd og utvalg
Møtefrekvens: 3-4 møter i semesteret
Lengde på verv: 1 studieår (august-juli)
Universitetsstyret – 1 mannlig og 1 kvinnelig studentrepresentanter
Universitetsstyret er Universitet i Stavanger sitt øverste organ. I styret sitter
representanter for studentene, de ansatte og eksterne aktører. Rektor fungerer som
styrets sekretariat, mens styrets leder er ekstern. Universitetsstyret er det ansvarlige
styringsleddet mellom kunnskapsdepartementet og virksomheten (universitetet). Styret
vedtar universitetets strategi for den faglige virksomheten og har ansvar for at den
faglige virksomheten holder høy kvalitet. Styret har også ansvar for institusjonenes
økonomiske ressurser, samt at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med
de lover, forskrifter og regler som gjelder.
Studentrepresentantene til styret velges ved urnevalg hvor alle studenter ved UiS har
stemmerett.
Læringsmiljøutvalget – 5 studentrepresentanter
Læringsmiljøutvalget arbeider med saker som omhandler det fysiske, digitale,
psykososiale, organisatoriske og pedagogiske lærings- og studiemiljøet. Utvalget skal
bidra aktivt til at læringsmiljøet ved UiS stadig forbedres, og til at læringsmiljøet for hvert
enkelt studietilbud oppfyller minstekravene. LU er et lovpålagt organ oppnevnt av styret
og som rapporterer direkte til styret.
Utdanningsutvalget – 4 studentrepresentanter
Utdanningsutvalget skal bidra til å utvikle Universitetet i Stavanger som
utdanningsinstitusjon og bidra til god kvalitet i utdanning og studieadministrasjon.
Utvalget fungerer som et rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen ved UiS når
det kommer til utdanningsrelaterte spørsmål, herunder utviklingen av studieporteføljen.
Utvalget skal akkreditere og reakkreditere universitetets gradsstudier på styret vegne og
se til at de krav NOKUT stiller til universitetet som selvakkrediterende institusjon
oppfylles.
Klagenemda – 2 studentrepresentanter
Klagenemda behandler klager angående enkeltvedtak og andre klagesaker for
studentene. I tillegg behandler nemda saker som omhandler karakterfastsetting,
formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Klagenemda
behandler også saker der det er mistanke om juks på eksamen og oppgaver.
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Skikkethetsnemda – 2 studentrepresentanter
Skikkethetsnemda skal vurdere skikkethet for barnehagelærerutdanning,
grunnskolelæreutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanning,
barnevernspedagog, spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sykepleie og
paramedisin.
Valgstyret til UiS – 1 studentrepresentant
Valgstyret ved UiS skal forberede, administrere og gjennomføre valg av interne
medlemmer (ansatte) til universitetsstyret, fakultetsstyrer, museumsstyre og institutt-/
senterråd.
Valgstyret for tillitsvalgtordningen – 2 studentrepresentanter
Tillitsvalgtordningen ved UiS har et eget valgstyre oppnevnt av universitetsstyret etter
råd fra StOr og prorektor for utdanning. Valgstyret forvalter tillitsvalgtordningen på
vegne av universitetsstyret, i samarbeid med universitetets valgstyre og
studentparlamentets arbeidsutvalg. Valgstyret skal ha tett samarbeid med StOr og de
ulike fakultetene når det kommer til tilrettelegging og gjennomføring av valg av
tillitsvalgte.
Lokale styrer, råd og utvalg
Møtefrekvens: 3-4 møter i semesteret
Lengde på verv: 1 studieår (september-juli)
Fakultetsstyret – 2 studentrepresentanter
Fakultetsstyret er det øverste organet ved et fakultet. Styret har ansvar for å fastsette
overordnede mål, prioriteringer og strategier for fakultetet. Gjennom dette arbeidet
behandler også fakultetsstyret saker som angår kvalitet i utdanningene.
Ved å være studentrepresentant i fakultetsstyret får du også muligheten til å påvirke
hvilke studietilbud fakultetet skal tilby og hvilke satsningsområder som skal prioriteres i
henhold til forskning og innovasjon.
Studieporteføljeutvalg – x studentrepresentanter
Studieporteføljeutvalget er et rådgivende organ for fakultetsstyret som har fokus på
utvikling av kvaliteten i studiene som tilbys. Som studentrepresentant vil din rolle være å
gi råd til fakultetets utdanningsledelse angående de mange aspektene som påvirker
studiekvaliteten, sett fra et studentperspektiv.
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Ansettelsesutvalget – 1 studentrepresentant
Ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet for vitenskapelige stillinger og fatter
vedtak om kunngjøring av ledige stillinger, oppnevning av sakkyndige komiteer for
vurdering av søkere, ansettelse, kvalifikasjonsopprykk og oppsigelse/avskjed. Ved å
være studentrepresentant i ansettelsesutvalget kan du med andre ord delta i
ansettelsesprosessen i en stor kunnskapsinstitusjon i offentlig sektor.
Instituttråd – 2 studentrepresentanter
Instituttråd er et rådgivende organ for instituttleder. Som studentrepresentant i
instituttrådet får du en unik mulighet til å fremme dine medstudenters interesser overfor
instituttleder og andre beslutningstakere. Ved å gi instituttledelsen råd om strategiske
planer, studietilbud og områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling
kan du bidra til å øke kvaliteten på ditt studium.
Studieprogramråd – x studentrepresentanter
Alle studier på bachelor- og masternivå skal inngå i et studieprogramråd som skal
behandle semester- og studieprogramevalueringene. Rådet er også rådgivende organ
for studieprogramleder og dialogisk arena for utdanningsledelsen og studentene i
arbeidet med studiekvalitet og læringsmiljø.

Hvem skal du henvende deg til?
-

Dersom du har spørsmål eller kommentarer rundt saksforberedelser, innkallinger
og praktiske spørsmål kan du henvende deg til sekretariatet til styret, rådet eller
utvalget.
I rollen som studentrepresentant er det viktig å diskutere aktuelle saker med
andre. Her kan du bruke andre studentrepresentanter og arbeidsutvalget i StOr
som «sparrepartner».
For hjelp med sakspapirer, vanskelige saker eller annet kan du henvende deg til
arbeidsutvalget i StOr. Vi jobber for studentene og er tilgjengelige for dere når
dere måtte behøve det.
Tillitsvalgtforum kan dere benytte for å få utløp for de store tankene og
diskusjonene. Du kan henvende deg til både tillitsvalgtforum og arbeidsutvalget i
StOr om overordnede tanker eller problemer.
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Saksgang
Ulike saker behandles på ulike måter, men vi har her forsøkt å illustrere
hvordan en saksgang kan se ut fra start til slutt:
1.
2.
3.
4.
5.

Studenter kontakter sin emnetillitsvalgt angående et problem de opplever i
studiehverdagen.
Emnetillitsvalgt tar kontakt med emneansvarlig, og emneansvarlig tar saken
videre til studieprogramleder.
Studieprogramleder og studieprogramtillitsvalgte presenterer saken for
studieprogramrådet.
Rådet behandler saken.
Studentene i studieprogramrådet orienterer emnetillitsvalgt om utfallet, og
følger opp saken.

Klagemuligheter for studenter ved UiS
Som student ved Universitetet i Stavanger har du mange rettigheter. En av disse rettighetene
er å kunne klage på mange av de avgjørelsene som tas av beslutningstakere på universitetet
og som berører deg direkte. Du kan blant annet klage på eksamenskarakter, formelle feil
under gjennomføring av eksamen eller praksis og undervisning.
-

Dersom du skal klage på karaktersetting eller formelle feil kan du gjøre det på
Studentweb. Det kan dog være lurt å forhøre seg med andre studenter på emnet,
emneansvarlig eller studentombud i forkant av en klage.
Dersom du skal klage på undervisning og lignende bør du i første omgang
henvende deg til emnetillitsvalgt som kan ta klagen videre til emneansvarlig eller
studieprogramleder. Du kan også uttrykke misnøye ved tidligdialog i emnet.

-

Arbeidsutvalget i StOr kan også kontaktes for hjelp og råd

Tips og triks for studenttillitsvalgte
-
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Vær kritisk
Vær konkret
Husk å holde deg oppdatert på studentmailen
Alltid husk at studenter er like fullverdige medlemmer av et råd, styre eller utvalg som
ansatte
Gode møteforberedelser er nøkkelen
Still spørsmål! Det finnes ingenting som dumme spørsmål
Alltid vær saklig i diskusjoner. Det er viktig å skille mellom person og sak
Søk etter innspill og meninger fra medstudenter
Løs sakene på lavest mulig nivå
Husk å dokumenter saker du har tatt opp. Slik blir det lettere å legge frem saken for
andre eller ta saken videre
Det kan bli politikk av dine tanker og ideer! Arbeidsutvalget i StOr lytter gjerne
Som tillitsvalgt er universitets- og høyskoleloven ditt våpen! Her er dine rettigheter
som student definert til punkt og prikke
SPØR OM HJELP HVIS DU TRENGER DET! Arbeidsutvalget i StOr bistår alltid dersom
det er noe du trenger hjelp med

Tillitsvalgtårshjul
Høst 2021
August:

Semesterstart
Fakultetets årlige behandling og rapportering av studieporteføljen –
tillitsvalgte i fakultetsstyret deltar. Frist oversendelse til
utdanningsavdelingen 7.august.

September:

Frist for semesterregistrering og oppmelding til eksamen for høstsemesteret
(1.september).
Emne- og studieprogramtillitsvalgte skal velges snarest mulig, og senest 4
uker etter semester start.
Studieporteføljetillitsvalgte på fakultetene skal velges snarest mulig, og
senest 15.september.
Tidligdialog med studentene - avholdes tidlig i semesteret.
Faktultetvis opplæring av studenttillitsvalgte.

Oktober:

November:

Desember:

Kompetansehevingskurs for studenttillitsvalgte avholdes snarest mulig etter
valg, innen 15.oktober.
Styret behandler sak om kvalitet i den samlede studieporteføljen inne 1.
november - tillitsvalgte i utdanningsutvalget deltar i arbeidet.
Digital studentevaluering av emne gjennomføres ved slutten av semesteret.
Hvert emne skal evalueres minimum hvert tredje år.
Emnerapport skal skrives etter gjennomført emne – emnetillitsvalgte har
medansvar.
Semesterevaluering basert på emnerapporter etter fullført semester
utarbeides i studieprogramrådet – studieprogramtillitsvalgte deltar.

Vår 2022

Fakultetenes budsjetter for kommende kalenderår fastsettes i
desember/januar.

Januar:
Semesterstart.
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Februar:
Frist for semesterregistrering og oppmelding til eksamen for høstsemesteret
(1.februar)
Emne- og studieprogramtillitsvalgte skal velges snarest mulig, og senest 4
uker etter semester start
Fakultetvis opplæring av studenttillitsvalgte
Tidligdialog med studentene - avholdes tidlig i semesteret
Mai:		

Studieporteføljetillitsvalgte på institusjonelt nivå velges av
Studentparlamentet
Studenttillitsvalgte til universitetsstyret velges ved urnevalg av
studentmassen på UiS

Juni:

Årlig studieprogramevaluering og studieprogramrapport gjennomføres
etter endt studieår i studieprogramrådet – studieprogramtillitsvalgte deltar.
Frist for ferdig rapport er 1.oktober.
Digital studentevaluering av emne gjennomføres ved slutten av semesteret.
Hvert emne skal evalueres minimum hvert tredje år.
Emnerapport skal skrives etter gjennomført emne – emnetillitsvalgte har
medansvar.
Semesterevaluering basert på emnerapporter etter fullført semester i
studieprogramrådet – studieprogramtillitsvalgte deltar.

15

Forkortelser verdt å kjenne til
AU		
KD		
KK		
KN		
LM		
LU		
HH		

Arbeidsutvalget i StOr
Kunnskapsdepartementet
Kvalitet og kontrollkomité
Klagenemda
Landsmøtet i NSO
Læringsmiljøutvalget
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

HV		

Det helsevitskaplege fakultet

		

Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningene

		

Norsk Studentorganisasjon

		

Studentsamskipnaden i Stavanger

		

Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger

		

Det samfunnsvitskaplege fakultet

		

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger

		

Velferdstinget
Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

		

Lov om universiteter og høyskoler

		

Universitetet i Stavanger

		

Fakultet for utøvande kunstfag Utdanningsutvalget

		
TN

Utdanningsutvalget
Det teknisk-naturviskaplege fakultet
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Ordforklaringer

		

Møte for alle studenter
Når det kun finnes en kandidat til vervet klappes vedkommende inn
Utnevnt representant fra medlemsskole på for eksempel Landsmøtet i
NSO
Sak der det ikke skal fattes vedtak, men saken skal diskuteres
Skriftlig melding fra en eller flere av de som var med på å utarbeide
et dokument om at de ikke var enige med flertallets anbefaling

Drøftingssak:

Sak som behandles gjennom drøfting av saksfremlegget.
Resulterer i drøftningsresultat.
Politisk gruppering innenfor studentpolitikken
En opplysning, mening eller vinkling til saken som er oppe på
dagsorden. Taletegn: En finger i været
Forslag til endring

			

Sak der det ikke skal fattes noe vedtak
Studentpolitiker som har vært veldig aktiv i studentpolitikken i
mange år.

		

Endring som går på ordlyd, der innholdet fortsatt er det
samme
Redaksjonskomite – reviderer og kommer med innstillinger til
reglementsendringer
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Replikk:

Svar på innlegg (kortere taletid enn et innlegg). Taletegn:
To fingre i været

Resolusjon:

Skriftlig erklæring fra et samlet studentdemokrati til en person

eller

eller gruppe utenfor demokratiet

Saksopplysning:

(Evt. Tilleggsopplysning) Opplysning om sak som er eller har vært

oppe til diskusjon. Må være objektiv og inneholde kun relevant og
riktig informasjon. En saksopplysning har taletegnet T, altså hendene
i en T-formasjon. En saksopplysning har fortalingsrett, det vil si at den
prioriteres fremfor alle andre saker.
SmiS:

Studentmediene i Stavanger
En studieportefølje består av alle studieprogrammer på alle nivå.
Når man snakker om en studieportefølje kan man både mene et
fakultets studieportefølje eller et universitets studieportefølje.

		

Ekstravalg som holdes for å fylle ledige plasser
Sak der det fattes et vedtak
Norsk lov som regulerer universiteter og høyskoler. Loven inneholder
har blant annet kapitler om studentenes rettigheter og plikter og
klager (kapittel 4 og 5).
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Hvordan går jeg frem for å bli tillitsvalgt, spør du
kanskje?
Har du lyst å bli tillitsvalgt for et eller flere emner?
Emnetillitsvalgte velges av studentene på det aktuelle emne i starten av hvert semester.
Valget gjennomføres enten fysisk i forelesning eller digitalt. Du kan melde din interesse for
vervet i forelesning eller ved å kontakte emneansvarlig, studieprogramleder eller nestleder
for utdanning i StOr.
Har du lyst til å bli tillitsvalgt for et studieprogram?
Studieprogramtillitsvalgte velges av studentene på det aktuelle studieprogrammet i starten
av høstsemesteret. Valget skal avholdes tidligst mulig, senest 15.september. Valget
gjennomføres digitalt. Du kan melde din interesse for vervet ved å ta kontakt med
studieprogramleder eller nestleder for utdanning i StOr.
Har du lyst til å bli tillitsvalgt i instituttrådet på ditt institutt? Studieporteføljetillitsvalgte velges
av studentene på et institutt eller et fakultet i starten av høstsemesteret. Valget skal avholdes
tidligst mulig, senest 15.september. Valget gjennomføres digitalt. Du kan melde din
interesse for vervet ved å ta kontakt med kontorsjef på ditt institutt eller nestleder for
utdanning i StOr.
Har du lyst til å bli tillitsvalgt i fakultetsstyret eller studieporteføljeutvalget?
Studieporteføljetillitsvalgte velges av studentene på et institutt eller et fakultet i starten av
høstsemesteret. Valget skal avholdes tidligst mulig, senest 15.september. Valget
gjennomføres digitalt. Du kan melde din interesse for vervet ved å ta kontakt med prodekan
for utdanning eller fakultetsdirektør ved ditt fakultet. Du kan også kontakte nestleder for
utdanning i StOr.
Har du lyst til å bli tillitsvalgte i sentrale råd, styrer og utvalg?
Tillitsvalgte i sentrale råd, styrer og utvalg velges av Studentparlamentet i slutten av
vårsemesteret. Valget avholdes som regel i midten av mai på valgmøte til
Studentparlamentet. Du kan melde din interesse for vervet ved å ta kontakt med nestleder for
utdanning i StOr.
Har du lyst til å bli tillitsvalgt i universitetsstyret?
Tillitsvalgte i universitetsstyret har tidligere blitt valgt av Studentparlamentet. Fra og med
2021 skal tillitsvalgte i universitetsstyret velges ved urnevalg – altså av hele studentmassen på
UiS. Valget avholdes i slutten av vårsemesteret. Du kan melde interesse for vervet ved å ta
kontakt med nestleder for utdanning i StOr.
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Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon StOr
Leder: Eira Aas Eide
Epost: leder@stor.uis.no
Tlf: 988 96 111/51 83 24 00
Nestleder for utdanning (hovedkontakt for tillitsvalgte):
Martin Solheim
Epost: utdanning@stor.uis.no
Tlf: 468 50 392/51 83 42 01
Nestleder for læringsmiljø: Sara Bianca Beitz
Epost: laringsmiljo@stor.uis.no
Tlf: 412 52 574/51 83 42 03
Organisasjonskonsulent: Mikael Johnsen
Epost: mikael.johnsen@uis.no
Tlf: 908 13 666/51 83 24 02
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