Første halvår 2016
I rapporteringsperioden 1.1.2016 til 30.6.2016, har det kommet inn 103 henvendelser.
Det innebærer at vi har passert 500 henvendelser totalt siden oppstart 1.2.2013.
Antall henvendelser første halvår 2016 utgjør en økning på 10 % sammenlignet med samme periode i 2015,
og 72 % sammenlignet med samme periode i 2014.
I januar måned kom det inn 28 henvendelser, det høyeste antall henvendelser på én måned hittil.
Det har kommet henvendelser fra studenter ved samtlige fakultet ved UiO. Nøyaktig fordeling vil bli
presentert i årsrapport for 2016.

Marianne Høva Rustberggard
UiO, 2.8.2016

Studentombudets oppgaver


Gi råd og hjelp til studenter om forhold
som angår deres studiesituasjon



Påse at enkeltstudenters saker får en
forsvarlig og korrekt behandling, og at
studentenes rettigheter ivaretas



Bidra til å løse saker nærest der de
oppstår, det vil si på lavest mulig nivå i
organisasjonen



Aktivt informerer om studentombudsfunksjonen til UiOs studenter



Gi opplæring til studenttillitsvalgte om
studentenes rettigheter og plikter

En funksjon i utvikling
I februar ble det arrangert et møte i det nylig etablerte norske nettverket for studentombud i Bergen,
med studentombudene ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Universitetet i Bergen (UiB) som vertskap.
Nettverket er uformelt, og det er lagt opp til ett årlig møte.
En gruppe studenter fra Tsjekkia kom på besøk i april. De hadde vunnet en konkurranse i regi av Transparency
International i Tsjekkia, som del av et prosjekt med mål om å styrke sivilsamfunnet, og særlig de unges
deltakelse i samfunnet. Studentene fikk en innføring om studentombudsordningen ved UiO. De fikk også
informasjon om grunnleggende studentrettigheter i Norge, som for eksempel studentenes rett til å opprette
studentorgan. Studentparlamentet var med på møtet, og presenterte sitt arbeid.

Til nå har 33 % av Norges
totale studentpopulasjon
tilgang på et studentombud.
*Basert på tall fra Database for
statistikk om høgre utdanning (DBH).

Studentombudsordningen ved UiO har utviklet seg siden oppstart i 2013. Utviklingen hittil var tema på et møte
med studenterambassadøren ved Københavns universitet i mai. Studenterambassadøren er, og har vært en
viktig samarbeidspartner, særlig for utformingen av funksjonens innhold i en skandinavisk kontekst.
Den 23.mai var studentombudene ved UiB, NHH, UiT — Norges arktiske universitet, Høgskolen i Oslo og
Akershus, og UiO på et møte hos Kunnskapsdepartementet. Sammen med Norsk Studentorganisasjon (NSO),
møtte vi prosjektgruppen som jobber med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Studentombudsordningen ble presentert, etter ønske fra prosjektgruppen. NSO har siden høsten 2013 jobbet for at ”alle
studenter i Norge skal ha tilgang på et studentombud”. På sitt landsmøte denne våren ble det vedtatt at de vil
jobbe for at tilgangen også skal være lovfestet.

Kontakt:
E-post: studentombud@uio.no
Telefon: 22 85 74 48
Mobil: 452 98 992

