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Et løft for studentene på UiO!  
 
Utdanning og læringsmiljø er en hovedsatsning for team Stølen & Mo. I 
valgplattformen vår skriver vi om studentene som framtiden i all 
kunnskapsutvikling. Dette manifestet retter seg derfor primært til alle dere som 
studerer ved UiO. 

Manifestet er også et første svar på Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning» (Mld.St.16), der regjeringen formulerer høyere ambisjonsnivå og nye 
konkrete krav til universiteter og høyskoler i Norge. Vi deler regjeringens ønske om 
et høyere ambisjonsnivå på vegne av studentene og undervisningen. For UiO byr 
den nye stortingsmeldingen på store muligheter, ett og annet problem, samt en god 
del arbeid.  
 
I den neste fireårsperioden må UiO innføre flere nye ordninger, samtidig som 
regjeringen presiserer at det ikke vil komme ekstra midler til arbeidet som ligger 
foran oss. Det kommende rektoratet ved UiO må gå klokt og kunnskapsrikt til verks 
for å få til den ønskede fornyelsen av eget utdanningstilbud. 
 
Vi ønsker derfor også å benytte denne anledningen til å invitere til en 
utdanningspolitisk samtale ved UiO.  
 
UiO skal bane vei for ny tenkning og kunnskap, samtidig som vi skal øve motstand 
og forsvare idealer. En vanskelig balansegang, særlig når UiO som institusjon selv 
står i en viktig brytningstid, med store demografiske endringer, økt konkurranse, 
sterkere krav og forventninger fra omverden til hva UiO skal gjøre og være. Dersom 
vi blir valgt, vil vi arbeide for at vi som universitet bidrar til å bygge et sterkere 
kunnskapsdemokrati.  

Vår tanke er å utvikle UiO basert på kjerneverdiene i den nordiske modellen. Vi 
mener det ligger en stor ressurs i at de hierarkiske forskjellene i norsk akademia er 
små, og at vi bør utnytte disse korte avstandene til å skape ikke bare en sterkere 
kultur for kvalitet på UiO, men også en sterkere akademisk felleskultur. 
 
Dette er ikke tiden for å stenge grupper ute. Akademia har lange tradisjoner for å 
etablere fellesskap på tvers av landegrensene. Tusenvis av studenter og forskere 
verden over nyter godt av denne åpenheten hvert eneste år. Vi mener det norske 
gratisprinsippet for utdanning er viktigere enn noen gang. Men det trues stadig. Vi 
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Team Stølen & Mo på første workshop med ansatte og studenter for å lage valgplattform. 
Foto: Sjur Stølen, 2016 

her i det rike nord bør vise at den nordiske modellen gjør det mulig å holde grenser 
åpne og inkludere utsatte grupper. 
 
I arbeidet med å utforme manifestet har vi møtt studenter og studenttillitsvalgte fra 
alle fakultetene på UiO, samt svært mange engasjerte og dyktige undervisere, ledere, 
tillitsvalgte og andre fra både Norge og utland for å diskutere og be om innspill. 
Manifestet er i så måte en virkeliggjøring av team Stølen & Mos overordnede løfte 
om å få til et bedre samspill i den videre utviklingen av UiO. 

Dersom vi blir valgt, vil vi legge manifestet fram til diskusjon i universitetets 
utdanningskomité. Vi vil ta med oss innspill og korrigeringer fra komiteen og andre 
som engasjerer seg i den debatten vi nå inviterer til. Innen det har gått seks måneder 
vil vi legge fram plan som sikrer at de målene og de politiske løsningene vi får 
gjennomslag for, blir fulgt opp. 
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Studenter på det Samfunnsvitenskapelige fakultet. Foto: UiO/Sissel Drevsjø  

1. Norges beste undervisning 
 
God studiekvalitet handler i høy grad om å ha gode og inspirerte undervisere, samt 
dyktige og motiverte studenter. Dette er en grunn til at vi mener lærings- og 
arbeidsmiljø må sees i sammenheng. Undervisere bør få gode muligheter til å hente 
inspirasjon, dele erfaringer, prøve ut kollegaveiledning og eksperimentere med 
team- og temaorganisering av undervisningen etc. Slike tiltak vil stå sentralt i den 
videre satsningen på å nå målet om en styrket akademisk fellesskapskultur på UiO. 
 
1.1 Forskningsnærhet 
Regjeringen slår fast i den nye stortingsmeldingen at utviklingen av nye 
utdanningsprogram skal være forskningsbasert. 

Dette er bare en av flere grunner til at vi mener tiden er kommet for å kople 
forskning og utdanning tettere og mer berikende til hverandre i hverdagen. Dette vil 
ikke bare øke status og kvalitet på undervisningen. Det vil i større grad gjøre 
studentene til medprodusenter av kunnskap, øke deres evne til kritisk tenkning, til å 
ta i bruk ny kunnskap og nye teknologier.  

Der forskningens kvalitetsprinsipper også preger utdanningen, vil studentene møte 
en praksis der de deltar i en vitenskapelig undersøkelse, drevet fram av kritikk, 
uenighet og sågar strid, men der dialogen er det drivende prinsippet. Dersom vi 
lykkes med å tilby utdanning på forskningens grunn, gir vi studentene 
førstehåndserfaring med å håndtere et intellektuelt materiale. De vil forstå verdien 
av virkelig å kunne utfordre kunnskapsstatus.  
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Øivind Bratberg er en av UiOs «fantastiske formidlere» som 
har prøvd ut nye læringsformer. Foto: UiO/Tron Trondal  

Målet er å forme akademiske personer som både kan tenke selvstendig og har 
kunnskap og ferdigheter som gjør det mulig å virke godt i verden og sammen med 
andre. 

Vi må, kort sagt, utdanne mennesker som kan kvalitetssjekke informasjon, som i en 
digitalisert verden vet å gjenkjenne en god kilde, som forstår at retorikk og følelser er 
forbundet og som våger å stille nye spørsmål. 

UiO har lenge arbeidet med å betone verdien av nye læringsformer og betydningen 
av læring mer generelt. Det finnes et ambisiøst og velskrevet punkt i UiOs Strategi 
2020 kalt læringsuniversitetet. I mange miljøer på UiO kombineres i dag, med stort 
hell, forelesninger og mer studentaktive arbeidsformer. Vi tror likevel at det gjenstår 
noe arbeid før ambisjonene om UiO som læringsuniversitet er realisert. Men ofte er 
det ikke så mye som skal til for å kombinere klassisk undervisning og aktiv læring. 

En av de fremragende underviserne vi har snakket med sa at det bare er litt 
nytenkning og fantasi som skal til for å få studentene til å delta mer og oppleve at de 
deltar i et felles læringsprosjekt også i de store auditoriene.  

Vi ønsker å sette av 
utviklingsmidler for å støtte 
opp om grupper eller individer 
som vil prøve ut nye lærings- 
og samarbeidsformer.  

Vi vil også legge til rette for en 
enkel intern mobilitetsordning 
der ansatte, både faglige og 
administrativt ansatte kan dra 
på besøk til andre miljøer ved 
UiO som med hell har innført 
nye undervisningsformer eller andre former for nyskapende utviklingsarbeid knyttet 
til utdanning.  

Vi kjenner mange av problemene på UiO godt. Alle er ikke like enkle å håndtere og 
vil kreve mye oppmerksomhet og innsats. Hvert år er det for eksempel over 9000 
studenter som ikke kommer så langt som til den eksamenen de har planlagt hos oss. 
Denne gruppen er vi ekstra bekymret for. Vi vil bruke hele vår erfaring og alt vi vet 
om samspill på UiO for at flere av de studentene som i dag faller fra, skal nå de 
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målene de har satt seg. Det vil bety mye både for den enkelte student, for UiO og for 
samfunnet rundt oss. 
1.2 Praksis 
Det store flertallet av UiOs uteksaminerte studenter står i relevant jobb et halvt år 
etter studiene. Men det er fremdeles stort forbedringspotensial og mye vi kan og må 
gjøre for å holde tritt ved utviklingen i både det norske og det globale 
arbeidsmarkedet.  

For arbeidslivet er i endring, og vi må sørge for at UiO-studentene tilegner seg faglig 
kompetanse og ferdigheter som er relevant for og tilpasset kunnskapsintensive 
arbeidsplasser og en livslang arbeidskarriere. En god dialog og systematisk 
samarbeid med profesjoner og arbeidsliv vil være avgjørende for hvordan vi lykkes 
som utdanningsinstitusjon i årene som kommer. Sammen med fakultetene skal vi 
fortsette å utvikle satsinger på relevans, tilpasset forskjellene mellom fakulteter og 
ulike typer utdanning.  

Som rektorat vil vi arbeide sammen med institutter og fakulteter for å sikre god 
kontakt med aktører i arbeidslivet og støtte opp om arbeidet med å opprette 
praksisemner eller andre former for praksis som del av studieprogrammer på 
samtlige fakulteter. Dette må selvsagt skje på ulike måter og i respekt for 
fagtradisjoner. 

UiO har, og skal fortsette å ha, en tydelig faglig forankring med vektlegging av 
teoretisk kompetanse. Praksiskomponenter må holde høy kvalitet.  

Flere undersøkelser viser at studenter ofte ikke vet hvilken kompetanse de selv sitter 
på. Gjennom studieløpet må det bli tydelig hvilke ferdigheter studentene skal og kan 
tilegne seg både gjennom det enkelte fag og gjennom hele utdanningen.  

Tettere samarbeid med arbeidslivet kan også bidra til å bygge en bro mellom teori 
praksis. Slik brobygging er viktig både for den enkelte student, for UiO og for det 
arbeidslivet vi utdanner kandidater til.  

Karrieresenteret hjelper studenter i møtet med arbeidslivet. Foto: Karrieresenteret UiO/Svein Finneide 
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1.3 Internasjonalisering  
Det er gledelig at det store arbeidet som er lagt ned for å sikre internasjonal erfaring 
for flest mulig av UiO-studentene nå begynner å bli synlig, og at mobiliteten øker.  

Lange og fine tradisjoner har sørget for at akademiske fellesskap består og styrkes, 
selv i krisetider. Vi i team Stølen & Mo mener at vi lever i en tid der kontakt på tvers 
av kulturer, institusjoner og landegrenser er viktigere enn på svært lenge. Og vi er 
motstandere av at internasjonale studenter skal betale skolepenger. 

Det er dessuten et klart mål at flest mulig av UiO-studentene tar en del av graden 
ved en partnerinstitusjon i utlandet. Det bærende prinsippet for studentutveksling er 
at studenter skal kunne bevege seg begge veier: Vi tar imot internasjonale studenter, 
men vi sender også mange UiO-studenter ut til svært gode institusjoner i en rekke 
land, også utenfor Europa.  

 

Vi mener det er mange grunner til å arbeide for å utvikle flere avtaler som involverer 
både forskere og studenter. Men vi mener også det haster med å få til en mye bedre 
integrering av innreisende studenter, både sosialt og faglig. 

Siden 2003 har vi på UiO arbeidet for at alle studieprogram skal gi plass til ett 
semesters utveksling, men noen steder er ikke alle hindringer ryddet av veien. Altfor 
mange studenter vi har snakket med forteller fortsatt om at de støter på ulike former 
for godkjennelsesproblemer og mangel på fleksibilitet, både før og etter utveksling. 
Forhåndsgodkjenning er et viktig verktøy fordi det gir en form for trygghet og 
forutsigbarhet som gjør det mindre farefullt for studenter å våge å dra på utveksling. 
Vi vet at det er god kontakt mellom fakultetene på internasjonaliseringsfeltet, men 
kommer likevel til å undersøke om det er interesse for å ta i bruk en intern 

Team Stølen & Mo støtter SAIH og NSO i arbeidet for Students at Risk. Foto: SAIH, 2017 
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Universitetsbiblioteket på Georg Sverdrups hus. Foto: UiO/Lars Lørdahl 

mobilitetsordning, der fakulteter og enheter kan lære mer fra miljøer der 
internasjonaliseringsarbeidet fungerer godt.  

Vi er også svært positive til en satsning på mer grønn internasjonalisering: Vi 
kommer til å følge godt med på det SiU-finansierte prøveprosjektet for grønn 
internasjonalisering ved UV på UiO, hvor virtuell mobilitet gir klimanøytral 
internasjonalisering som treffer hele kull av studenter. Masterstudentene har her 
felles forelesninger og læringsmiljø med "graduate-students" ved Universitetet i Iowa. 
Dette er bare et eksempel på at god faglig bruk av digitale verktøy åpner for helt nye 
muligheter for internasjonalisering hjemme. 

Vi mener at alle UiO-studenter skal ha god tilgang på internasjonale komponenter i 
studieløpet, enten i form av internasjonalisering hjemme eller ute. 
 

2. Norges beste læringsmiljø 
 
All høykvalitetsutdanning har som mål å fremelske faglige prestasjoner og legge til 
rette for at den enkelte student kan vokse og lykkes. Læring og kunnskapsutvikling 
avhenger av dyktige fagpersoner og studenter, men trenger også trygge og gode 
rammer for virkelig å kunne blomstre. Dette er grunnen til at læringsmiljø vies stadig 
mer oppmerksomhet i vår tids universiteter, både det fysiske, digitale, sosiale og 
faglige.  

Vi vil ønske å prioritere arbeidet med å bygge positive læringsmiljøer ved UiO.  

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN2-yIuYDTAhVLFCwKHYB2A9oQjRwIBw&url=http://www.uio.no/english/studies/why-choose-uio/student-life-pictures/&bvm=bv.151426398,d.bGg&psig=AFQjCNGw-yXDozY91sV05ukpcZUqyNHtqg&ust=1491039482880915
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Alle studenter trenger en krok og et møtested. Foto: UiO/Sissel Drevsjø 

2.1 Fysisk læringsmiljø – et sted å høre til 
Det fysiske arbeids- og læringsmiljøet spiller en helt avgjørende rolle for studenter og 
undervisere i hverdagen. 

Vi har møtt svært mange studenter og tillitsvalgte som ikke føler seg inkludert, når 
de viktige beslutningene om utformingen av UiOs bygninger skal tas. Dette gikk 
igjen på så godt som alle fakulteter. Mest uro og bekymring var det knyttet til tap av 
lesesalsplasser. Det er tydelig at studentene og studentperspektivene må tidligere og 
tydeligere inn byggesaker. Selv i ganske nye bygg havner studentene gang på gang 
bokstavelig talt i kjelleren. De nye arealene i GS, SB og realfagsbiblioteket er viktige 
og modellgivende unntak.  

Vi hører også om mangelen på gode møteplasser. Det gjelder både studenter og 
ansatte. Det er få naturlige samlingspunkt. Dette trenger vi for å bygge tilhørighet og 
samhold. Vi ønsker derfor å bygge flere læringsmiljøoaser ved UiO der studenter og 
ansatte kan møtes i hverdagen. Vi mener også det er behov for å skape mer aktivitet 
og liv på campus, og håper på et enda tettere samarbeid med Studentskipnaden og 
andre aktører som UB, studentforeninger, etc. i dette arbeidet.   

Det blir spesielt viktig å ta med disse ideene og erfaringene når vi skal bestemme hva 
vi gjør når gamle bygg skal pusses opp og nye bygg skal reises. Studentenes fysiske 
læringsmiljø vil være en viktig sak i Stølen & Mos satsning på campusutvikling. 
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Vedlikeholdsetterslepet på bygninger er den kanskje største tikkende bomben i 
universitets- og høyskolesektoren. Det er beregnet at bare på UiO trengs det 8,6 
milliarder til oppussing. Studentene blir gang på gang skadelidende fordi 
regjeringen ikke har funnet en god løsning for å finansiere etterslepet på vedlikehold. 
Dette vil vi arbeide hardt for å endre.  

 
2.2 Digitalt læringsmiljø – digital oppgradering og integrering 
Alle som arbeider med høyere utdanning vet at det blir stadig viktigere å finne fram 
til gode digitale løsninger i rett tid.  

UiO trenger infrastruktur og verktøy som gjør det mulig å forenkle, forbedre og 
effektivisere praktiske forhold knyttet til undervisning, til aktiviteter som 
podcasting, elektroniske innleveringer, bruk av beregninger, digital eksamen, etc.  

Hovedutfordringen i den neste fireårsperioden på dette området vil være å fatte 
gode valg slik at digitale løsninger inkluderes og integreres i fag og undervisning.  

Ulike former for «blended learning» er allerede en del av noen studieprogram på 
UiO. Vi ve at løsninger som bidrar til å koble digitale hjelpemidler til mer 
tradisjonelle undervisningsformer kan skape mer fleksibilitet – for både studenter og 
ansatte – og mer tilpasset opplæring for den enkelte student. Dette arbeidet må vi 
sørge for å intensivere. 

Blant de ferdighetene som er viktige i dagens og morgendagens arbeidsliv finner vi 
samarbeid og kunnskapsdeling. Vi mener UiO i større grad må ta i bruk gode 
prosjekt- og samhandlingsverktøy. Slik sikrer vi at studentene både kan bli kjent med 
og bruke løsningene i studietiden og at de har nødvendige erfaringer og ferdigheter 
når de går ut i jobb. 

Spørsmål om hvordan en slik digital oppgradering best kan organiseres, inngår i en 
større satsning som for tiden diskuteres på UiO. Universitetsstyret skal denne våren 
behandle forslag om å opprette et nytt senter for læring og utdanning ved UiO. 
Styrets vedtak vil være retningsgivende for det videre arbeidet blant annet med det 
digitale læringsmiljøet. 

Den teknologiske utviklingen går fort. Vi mener det er viktig å utnytte mulighetene 
digitalisering gir, og fatte gode beslutninger raskere enn det vi får til i dag.  
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2.3 Sosialt læringsmiljø – en trygg og god hverdag 
Mange av de studentene vi har snakket med har vært opptatt av enkle og nære ting. 
Gang på gang gjentar studentene at de ønsker å bli møtt på en vennlig måte. Noen av 
universitetets beste undervisere er opptatt av det samme og understreker verdien av 
å møte studentene med større respekt og åpenhet. Vi arbeider gjerne for å skape et 
vennligere UiO. Studiehverdagen kan være tøff. SHoT-undersøkelsen 2016 viser at 
hele 1 av 5 studenter er ensomme. 1 av 5 sliter også med psykiske plager. Studenter 
oppgir i økende grad at de har psykiske problemer.  

Hva kan et rektorat gjøre for å ta fatt i problemene? UiO har i dag en rekke ulike 
komiteer og utvalg som i liten grad er samordnet, og rektoratet kan sørge for at 
ansvaret for det fysiske, det sosiale og det akademiske felleskapet ses mer i 
sammenheng. Vi mener ansvaret for det sosiale læringsmiljøet må kobles så tett som 
overhodet mulig på de faglige aktivitetene. Her skjer det heldigvis mye bra allerede. 
Vår plan er likevel å legge enda tydeligere til rette for å følge opp studentene i alle 
ledd. Vi må arbeide med utgangspunkt i det vi vet virker.  

Førsteårsstudenten er i 
en spesielt utsatt 
situasjon. Vi vet at de 
som fullfører 
studieløpet og ofte er 
studenter som trives 
allerede førsteåret. Det 
går godt med 
studenter som finner 
et fellesskap i form av 
venner og et miljø som 
gir tilhørighet. For 
mange skjer dette 
gjennom fadderuken 
og fellesundervisning.  

Vi ønsker å prøve ut en pilotordning med mentorer for førsteårsstudenter. En 
mentorordning er et viktig ledd i et arbeid for å skape faste kontaktpunkter som gjør 
at flere studenter opplever at de blir sett og får sterkere tilknytning til eget miljø, 
både faglig og sosialt.  

Studentenes viktige første møte med universitet. Foto: UiO/Francesco Saggio 
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Oslo er en stor by, og det er alt for lett å bli «en i mengden». For noen er det kanskje 
kontroversielt at universitetet skal ta fagligsosialt/psykososialt ansvar. «Dette er ikke 
universitets kjerneoppgave», vil noen kunne si. Nei, det er det ikke. Men faglig 
suksess henger tett sammen med psykiske og sosiale forhold. Universitetet har lenge 
tatt faglig ansvar, men overlatt viktige deler av det institusjonelle ansvaret for 
psykososiale utfordringer til Studentsamskipnaden og til studentene selv. Vi mener 
tiden er moden for å tenke mer helhetlig.  

2.4 Faglig læringsmiljø – mer oppfølging underveis og bedre tilbakemeldinger 
UiO har noen av landets beste og mest ressurssterke studenter. Engasjerte og 
motiverte studenter bruker mer tid på studiene sine og bidrar ofte mer aktivt til å 
skape et godt læringsmiljø. De er i seg selv en fantastisk ressurs. 

Satsing på en bedre oppfølging av hver enkelt student er et tiltak som er beskrevet i 
alle utdanningsstrategiske dokumenter de siste 15 årene. Det var en sentral 
forventning i Kvalitetsreformen. I den nye Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere 
utdanning er kravet gjentatt nok en gang. Nå vil vi sørge for at det endelig skjer.  

Innen seks måneder vil vi ha avklart hvor langt miljøene på UiO har kommet i 
arbeidet både med oppfølging av studenter underveis i studiene og med ulike 
former for begrunnelser av eksamenskarakterer. Vi vil også ha avklart hvilke 
ressurser og løsninger som er tilgjengelige og egnede i det videre arbeidet. Vi skal 
også ha lagt fram en plan for behandling i universitetsstyret der vi går inn for å sikre 
alle UiO-studenter det bærende elementet i all studiekvalitet: god oppfølging 
underveis i studiene.  

Vårt mål er å bygge en kultur preget av gode tilbakemeldinger i alle ledd. Gjennom 
aktive og varierte undervisnings- og læringsmetoder med dialog studenter imellom 
og mellom lærer og student, vil tilbakemeldinger bli det de skal være: en integrert 
del av undervisningen.  

Stadig flere programmer på UiO tilbyr nå veiledning i hva som skal til for å bli en 
god student ved UiO. Likevel forteller mange studenter at de føler at det første året 
av studiene nesten bare handler om å lære seg å være student. Vi vet at ”peer 
learning” er en utrolig effektiv læringsform, men at bare en liten gruppe av 
studentene vet hvordan de skal gi og motta tilbakemeldinger, hvordan de skal jobbe 
godt og systematisk i kollokviegrupper, og liknende.  

Vi ønsker en full gjennomgang av sensurrutiner og -klager ved UiO i løpet av våre 
seks første måneder i nytt rektorat. I vårt arbeid med å sikre kvalitet på sensur- og 



14 

tilbakemeldingsrutiner på UiO vil vi integrere regjeringens krav om at det skal 
utarbeides sensorveiledning til alle eksamener.  

Vi vil opprette en hurtigarbeidende «task force» bestående av ansatte og studenter, 
som vil utrede og følge opp hvordan vi best svarer på studentens krav om 
automatisert begrunnelse til alle studenter. Vi skal sørge for at svaret foreligger 
senest 6 måneder etter vi har tiltrådt som rektorat. 
 

3. Norges beste utdanningsledelse 

3.1 Utdanningsledelse på UiO 
«UiOs utdanningsfelt hemmes av 
for lite helhetlig og koordinert 
styring, utydelig toppledelse og 
svak vertikal samhandling», 
skriver Underdalsutvalget. 
Utvalget anbefaler tydeligere 
rollefordeling og involvering. 
Dette er et stort og krevende 
strategisk arbeid vi vil prioritere. 
Det vil stille store krav til intern  
kommunikasjon og samhandling, til god involvering og klar ledelse. Men vi mener 
det er helt nødvendig å lykkes med en slik etterlengtet og tydelig intern satsing på 
strategisk og langsiktig utdanningsledelse. 

Universitetets utdanningskomité må spille en sentral rolle i en slik satsning. Der 
sitter blant annet alle studiedekanene på UiO og studentene er godt representert. Vi 
vil at komiteen skal ledes av vår egen prorektor for utdanning og læringsmiljø. Vi vil 
at den møtes regelmessig og oftere enn i dag. Komiteen skal sikre at satsning på 
utdanning er godt ivaretatt i rektoratet og godt forankret på hele UiO. Vi vil arbeide 
for at ansvaret både for utdanning og for læringsmiljø skal koples tydeligere 
sammen, både i komiteen og i fagmiljøene. 

Med den rollefordelingen Stølen & Mo legger opp til vil utdanning og læringsmiljø 
sikres en mye sterkere plass på den utdanningspolitiske agendaen på UiO. Vi lover 
at dette vil gi resultater. 

Vår prorektorkandidat har selv sittet i utdanningskomiteen i 8 år. Hun har vært med 
på å evaluere arbeidet i komiteen og har kommet med anbefalinger om hvordan 
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Villa Eika er kontoret til studentdemokratiene, godt synlig fra rektoratet sine kontorer i 9. etg. i Lucy 
Smiths hus (bak). Nå skal avstanden bli enda mindre. Foto: Studentparlamentet UiO 

komiteen kan styrke sin strategiske rolle. Hun sto bak en av høringsuttalelsene som 
endte med at universitetsstyret endret valgreglementet, slik at UiO heretter vil ha en 
egen dedikert person i rektoratet med ansvar for utdanning. Hun ledet arbeidet som 
førte til at det ble opprettet tilbud i utdanningsledelse på UiO. KD har konsultert 
henne flere ganger i viktige utdanningspolitiske saker. Det er med utgangspunkt i 
denne erfaringen og kunnskapen hun vil ønske å lede arbeidet med å gjennomføre 
politikken som er beskrevet i dette manifestet.  

 

3.2 Inkludering 
Valgkampen har avdekket at studenter informeres og inkluderes for sent i mange 
saker. Det er et stort behov for en bedre kontakt med studentene fra første stund i 
viktige saker som angår dem. Dialogen med studentene må kort og godt bli bedre. Vi 
vil invitere sentrale studentrepresentanter til dekanmøtet i saker som er av stor 
betydning for utviklingen av utdanningskvaliteten på UiO. Dette er en viktig 
oppfølging av vårt løfte om bedre samspill på UiO. En slik kontakt er avgjørende i 
det arbeidet som må gjøres med å heve utdanningskvaliteten ved universitetet. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigoq_MtoDTAhWIXiwKHQtxDxcQjRwIBw&url=http://www.studentparlamentet.uio.no/nyheter/2011/studiestart.html&bvm=bv.151426398,d.bGg&psig=AFQjCNHuZIt_xaW__uGIVMP7qA0qQRDImA&ust=1491038587970282
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3.3 Merittering 
I den nye stortingsmeldingen krever KD at alle institusjoner innen to år må lage et 
system for merittering av undervisning. Spørsmålet er selvsagt hvordan dette kan 
gjøres på en god og smidig måte. UiO har egne tradisjoner som vi må bygge på når et 
slikt system skal på plass.  

Samtidig mener vi at vi vil spare tid og ressurser ved å lære fra andre gode miljøer 
fremfor å bruke lang tid på å lage hjemmesnekrede og utestede løsninger, og vil 
spesielt se til Universitetet i Amsterdam og Universitetet i Manchester. Her har de 
erfaring med å innføre meritteringsordninger som har gitt nyanserte og gode 
evalueringer ved vurdering for opprykk. Manchester har satset på utarbeidelse av 
systematikk. Amsterdam har etablert strukturer som gir rom for fornyelse og 
eksperimenter. Vi mener det er mye å lære av begge disse tilnærmingsmåtene. 
NOKUT har nå også samlet informasjon om hvilke løsninger som er i bruk nasjonalt 
og internasjonalt. 

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å foreslå gode ordninger for merittering av 
undervisning ved UiO, det kanskje viktigste enkelttiltaket for å heve statusen til 
undervisning og de gode underviserne. Det som er klart allerede nå er at vi må finne 
fram til løsninger som belønner både kollektiv og individuell innsats. Et 
meritteringssystem for utdanning bør ikke bygges opp til noe helt «eget» og isolert, 
men må ses i sammenheng og integreres med personal- og rekrutteringspolitikken. 
Mulige ordninger må diskuteres grundig, og vi må sette av tid til å finne løsninger 
som tjener hensikten, nemlig sikre at fremragende undervisning verdsettes. 

 

3.4 Forenkling 
Stadig nye eksterne krav til utdanningsvirksomheten har ført med seg utstrakt 
regelstyring av studiefeltet i Norge. Dette har skapt en situasjon som gjør hverdagen 
vanskelig for mange studenter og ansatte, både administrative og vitenskapelige. Vi 
må ha et regelverk som sikrer likebehandling av grupper og individer på UiO, men 
sammen med administrasjonen vil vi gjøre alt vi kan for å forenkle tungrodde 
rutiner. Studiefeltet er preget av mye rapportering, mange forteller om mye 
dobbeltarbeid. Vi vet at den innrapporterte informasjonen ikke alltid kommer tilbake 
til enhetene på måter som stimulerer til læring og utvikling. UiO sitter på uhorvelig 
mye informasjon som kunne gjort livet enklere for både studenter, administrasjonen 
og undervisere. I oppfølgingen av kvalitetsmeldingen vil vi legge stor vekt på å 
bruke den kunnskapen vi allerede har, finne fram til enkle løsninger, unngå 
formalisering og gi frihet til ansatte til å forme gode læringsmiljøer. 
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Gjennom valgkampen har ansatte og studenter fortalt om tusen små og store 
problemer knyttet til tverrfaglig samarbeid. Vi vet av egen erfaring hvor vanskelig 
det er å utvikle programmer på tvers av fakulteter, og utnytte eksisterende 
kompetanse på tvers av fakultetene. Mye entusiasme og tid har gått tapt i forsøk på å 
arbeide godt på tvers av ulike former for grenser. 

Vi vil sette av energi, tid og ressurser med henblikk på å fjerne slike barrierer og 
skape større fleksibilitet.   

Høyere utdanning i et moderne kunnskapsdemokrati 
 
Universitetene har en helt sentral rolle i et demokratisk styresett. De er sentrale for 
meningsdannelse, for sannhetssøking og kritikk i et offentlig ordskifte. Offentlig 
politikk er avhengig av spesialisert kunnskap på komplekse områder som helse, 
sikkerhet, energi og klima for at det kan fattes gode, politiske beslutninger på vegne 
av oss alle. Offentlig forvaltning er avhengig av tjenestemenn – og kvinner med høy 
kompetanse og integritet for å sikre faglig fundert forberedelse og iverksetting av 
demokratiske vedtak. Et velfungerende kunnskapsdemokrati er avhengig av 
samspillet mellom universiteter som autonome kunnskapsorganisasjoner og politiske 
institusjoner. 

Den største effekten universitetet har på samfunnet er gjennom studentene vi 
utdanner. Derfor er det viktigere enn noen gang å utdanne kunnskapsrike 
samfunnsborgere, som vet å utvikle og bruke kunnskap på en systematisk måte, som 
vet å forholde seg kritisk og prøvende i nye debatter.  

Studentene er framtiden, mener team Stølen & Mo. Foto: Sjur Stølen, 2016 
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Team Stølen & Mo: Hvem er vi?  
 

Svein Stølen, rektorkandidat. Professor 
i kjemi, elsker forskning, undervisning 
og formidling. Svein er også energisk 
engasjert i tverrfaglig samarbeid og av 
at UiO skal bli et bedre sted for alle som 
arbeider og studerer her. 

Gro Bjørnerud Mo, prorektorkandidat. 
Professor i fransk litteratur, entusiastisk 
forsker, veileder og underviser. Gro har 
masse erfaring med utdanningsledelse, 
og hun er intenst opptatt av god 
oppfølging og studentenes ve og vel.  

 

Åse Gornitzka, viserektorkandidat for forskning og 
internasjonalisering. Professor i statsvitenskap, 
profilert forsker på universitets- og forskningspolitikk. 
Åse er brennende opptatt av hvordan man best 
organiserer universiteter og siterer gjerne Jim March, 
som sier at det krever at vi forstår oss på både 
‘plumbing and poetry’.  

 

 

Per Morten Sandset, viserektorkandidat for forskning 
og innovasjon. Professor i medisin, kan sannsynligvis 
alt som er verdt å vite om blodpropp, sitter nå i 
ledergruppen i Helse Sør-Øst (77 000 ansatte!), men 
aller helst vil han snakke om hvor fint det er når flinke 
forskerne engasjerer seg i undervisning. 

 


