Valgprogram Johanna og Mario 2022
Bli med på et historisk valg!
Johanna og Mario er de første kandidatene fra KMD-fakultetet i UiBs historie som stiller til
valg ved Universitetsstyret! Vi ønsker oss et mer moderne, høyteknologisk og fremoverlent
universitet som kan møte både dagens og fremtidens digitaliserte studenter.

1. Studenttrivsel og psykisk helse.

Etter en lang pandemi som fortsatt herjer i mange land er det viktig å øke fokuset på
ordninger som bedrer studentenes trivsel, knytter studentene sammen og skaper tilbud for
en enklere vei tilbake til en sosial og aktiv hverdag.
Psykisk helse
I de største universitetsbyene har det gjennom hele pandemien vært stort fokus på
konsekvensene av gjentagende nedstengninger på studentenes mentale helse. Forskning
viser at den mentale helsen hos mange har fått en betydelig påkjenning både gjennom
pandemien, men også etter gjenåpningen. SHoT - undersøkelsene har gjennom mange år
vist urovekkende trender og tallene viser at vi fortsatt har en lang vei å gå. Selv om 2021
toppet statistikken for problemer knyttet til psykisk helse, som ensomhet og depresjon, så er
ikke tallene fra tidligere år noe vi streber tilbake til. Vi må få på plass tilbud som sikrer at alle
studenter mestrer mest mulig og trives gjennom studietiden. Alle studenter skal ha rett på
rask og effektiv hjelp gjennom lett tilgjengelige lavterskeltilbud.
Sosiale og kulturelle tilbud
En av de viktige faktorene til hvordan man har det gjennom studietiden henger sammen med
å føle seg inkludert og som en del av et fellesskap. På vei inn i den nye hverdagen er det
viktig at universitet gjenopptar arbeidet i prosjektet “Studenters suksess i høyere utdanning”,
som viste positiv utvikling i perioden 2018-2019, men også tilpasser seg forandringene de
siste årene har medført. Vi må fortsette arbeidet og samtidig stimulere til nye sosiale tiltak og
bedre fellesskap for alle studenter. Engasjementet må vekkes igjen etter flere års dvale.
Oppslutningen om studentdemokratiet og frivillige studentorganisasjoner har opplevd et
betydelig frafall og er viktige sosiale møteplasser som må prioriteres.
Bredere variasjon av vurderingsformer
Dagens eksamensordninger legger et enormt press på studenter. Å skrive lange, tunge
avhandlinger, samt oppsummere flere tusen siders pensum gjennom korte muntlige
eksamener er gammeldags og henger sammen med et tradisjonelt og byråkratisk
universitet. Det gir et dårlig grunnlag for vurdering og er ikke tilpasset alle studentenes
behov. For å ivareta studentenes mentale helse mener vi at det finnes og bør testes en
rekke andre vurderingsformer.

Tettere oppfølging av studenter
Frafall under studieløpet er et stort problem for flere fakultet. SV-fakultetet har med suksess
jobbet imot dette ved å innføre studentnær oppfølging. Vi mener dette er erfaring som må
brukes og deles med resten av fakultetene.
Oppsummert vil vi jobbe for:
-

At dagens tilbud for psykisk helse treffer de som trenger det ved å senke terskelen
og ventetidene.

-

Å pilotere nye vurderingsformer.

-

Å øke støtten til sosiale og kulturelle arrangement for studenter for å styrke det
sosiale samværet, redusere ensomhet og jobbe for bedre psykisk helse.

-

Tilrettelegge for at fakultetene overordnet får hjelp til å skape nye sosiale arenaer.

-

Tilrettelegge for tettere oppfølging av studenter.

Det er verdt å notere seg at selv om vi er på vei ut av en pandemi så har det oppstått krig i
Europa, som fremmer behovet for ekstraordinære tiltak til Ukrainske og Russiske studenter
og ansatte, men også til resten av universitetet som påvirkes av situasjonen på ulike måter.

2. Moderne studenter, et moderne universitet!
Med et samfunn i kontinuerlig utvikling bør universitetet ha endringskapasiteten til å tilpasse
seg nye behov. Vi bør ha tettere samarbeid og invitere andre utdanningsinstitusjoner og
aktører for å lære nye og effektive måter å strukturere informasjonsflyten, vurderingsformer
og studieløp på. Dagens tradisjonelle byråkratiske system er vanskelig å sette seg inn i og
har et stort potensiale for modernisering. Dagens byråkrater må lytte og samhandle med den
digitale generasjonen som er i ferd med å innta universitet.
God flyt av informasjon
Vi forventer en struktur der alle ledd, fra studentene til toppen av universitetet har en god
forståelse av informasjonsformidlingen og kommunikasjon nødvendig for en god
studiehverdag. Universitetet har en del verktøy tilgjengelige som kan legge opp til en god

informasjonsflyt, men som ofte ikke brukes riktig eller i det hele tatt. Dette kommer av
manglende kunnskap om hvilke verktøy som faktisk er tilgjengelige og hvordan de kan
brukes. Vi har et ønske om at alt av relevant informasjon blir lett tilgjengelig og oversiktlig for
studentene, uansett fag, institutt, og fakultet. Vi mener det bør settes klarere retningslinjer for
hva som forventes av både våre professorer, instituttene og fakultetene i møte med
studentene.
Forbedre fysiske læringsareal, lengre åpningstider på bibliotek
I lys av at midlene til oppgradering av forsking og læringsareal avsluttes i 2022 ser vi at det
enda er store deler av universitetets areal som fortsatt behøver oppgradering. Lokalene man
oppholder seg i har stor betydning for både hvordan vi lærer, presterer og trives. Det er
derfor viktig å skaffe nye midler som del av videre satsing på et godt arbeidsmiljø.
Oppsummert vil vi jobbe for:
-

Å støtte opp under systemer som skaper bedre informasjonsflyt. Systemer som både
ansatte og studenter effektivt kan ta i bruk.

-

Universitetet må kunne tilpasse seg samfunnets raske utvikling.

-

Å åpne for samarbeid og erfaringsutveksling rundt digitale løsninger og strukturer fra
andre utdanningsinstitusjoner og relevante aktører.

-

Å innføre tydeligere oversikter og retningslinjer for hvor informasjon skal ligge
tilgjengelig for studentene.

-

Å innføre og synliggjøre korte og oversiktlige kurs til alle digitale
kommunikasjonsverktøy som gir en innføring i de viktigste funksjonene.

-

Å kontinuerlig jobbe for et bedre arbeidsmiljø.

Mer klima, bedre klima!

Miljøvennlige tiltak og klima er viktigere enn noen gang. Miljøprosjekter og klimaforskning er
blitt en stor del av UiB, og tidligere studentrepresentanter i universitetsstyret har oppnådd
flere mål relatert til miljø- og klimafokuset. Vi ønsker å fortsette arbeidet, og stiller oss
positive til universitetets posisjon som en viktig pådriver og en ledende arena for forskning
av klima, miljø og marin.

