Langtidsstrategi for Studentdemokratiet ved NMBU 2017-2020

Tema

Hovedmål

1. Studiekvalitet

1.1 Digitalisering


Jobbe for at undervisere bruker riktige vurderingsformer i
sammenheng med de fagene de underviser i.

1.2 Læringsmiljø på universitet:



Sikre ett trygt psykisk og fysisk læringsmiljø for alle studenter ved
NMBU
Jobbe for at campus er universelt utformet

1.3 Undervisningskvalitet


Jobbe for standardisering av emneevaluering



Relevant undervisning



Pedagogisk merittering

1.4 Sikre i samarbeid med NMBU at kvalitetsmeldingen fra
Kunnskapsdepartementet følges opp.
2. Studentvelferd

2.1. Arbeide for å få bedre helsetilbud på Campus Ås.


En 100% psykologstilling på Ås helsestasjon



Jobber for å få et bedre fast lege tilbud.



Jobber for bedre tannlegg tilbud for studentene.

2.2 Flere togavganger i timen.


Rettet mot Østfold.



Jobbe for at regionstoget stopper på Ås.

2.3 Sørge for enn trygg og sikker forflytning av Veterinær miljø til Ås
2.4 Sikre en god integrering av veterinærene på Ås og jobbet for å skape
fellesskapsfølelse
2.5 Samarbeidet tett med SiÅs og studenten i SiÅs styret for å sikre bedre
velferd til studentene.

3.

3.1. Studenttingets Arbeidsutvalg skal jobbe mer aktivt mot NSO, og på

Studentdemokratiet

et nasjonalt plan.
3.2 Fortsette det gode samarbeidet med andre styrer på Ås og
Adamstuen
3.3 Etterstrebe god markedsføring og av Studentdemokratiet og
informasjonsflyt.
3.4 Jobbe for å få på plass en kursgruppe som organisasjonen kan
benytte seg av, samt sikre gode rutiner for overlapp og kontinuitet.
3.5 Autonomi i studentrådene, selvstendige enheter

4.Miljø

4.1 Sikre at det er et godt tilbud for sykkel og gode gangveier i Ås,
spesielt mellom Ås sentrum og Campus.
4.2 Jobbe for at NMBU ivaretar uteområdene på Campus, og sikrer det
biologiske mangfoldet.

5.

5.1 Bidra til et tettere samarbeid med SIT (Studentenes

Internasjonalisering

informasjonstorg) for å få flere studenter til å reise på utveksling.
5.2 Etterstrebe for et inkluderende miljø for norske og internasjonale
studenter på NMBU
5.3 Sikre god kvalitet på norskkurs som blir gitt til internasjonale
studenter

6. NMBU

6.1 Jobber for å møte samfunnets behov og bidra til at NMBU skal være
framtidsrettet universitet.
6.2 Jobbe for å styrke borgerperspektivet ved NMBU
6.3 Samarbeidet med NMBU for å utvikle alumni nettverket
6.4 Tettere samarbeid med Ås kommune og fylkes kommune


Representant på de offentlige møtene til Ås kommune fra
Studentdemokratiet ved NMBU

