Handlingsplan for Studentdemokratiet ved NMBU 2017

Tema

Hovedmål

1. Studiekvalitet

1.1 Ivareta studiekvalitet og studentarealer i Campusutviklingen


Arbeidet for at plassmangel er en viktig del av campusplan



Jobbe for ivareta Fellesbygget (et bindende bygg mellom det nye
veterinær bygge og resten av campus med kantina, auditorium og
biblioteket for studentene).



Arbeidet for plasseffektivisering

1.2 Følge opp arbeidet med emneevaluering.


Standardisere retningslinjer for midtveisevaluering som gjelder for
alle fakulteter

1.3 Sikre at studentene blir inkludert og hørt i utarbeidelsen av
pedagogisk merittering.
1.4 Utarbeide resolusjon på hva Studenttinget mener er fremdragende
undervisning
2. Studentvelferd

2.1. Etterstrebe et godt samarbeid med helsestasjon og andre aktører
som sikrer et godt helse tilbud på både Campus Ås og Campus
Adamstuen.
2.2. Tilrettelegge for faglig og sosial aktivitet innad og på tvers av begge
campusene.
2.3 Jobbe for å opprette studentombud med 100% stilling.
2.4 Tilgang til å lese gratis aviser
2.5 Jobbe for at studenter i sentrale utvalg på fakultetsnivå blir honorert
for arbeidet

3.
Studentdemokratiet

3.1. Sikre et godt samarbeid mellom alle styrene på Ås og Adamstuen

3.2 Jobbe for at Studentdemokratiet er mer kjent for studentene og blant
studentene gjennom økt markedsføring i samarbeid med Studentrådene.
3.3 Jobbe aktivt for å øke deltakelsen i studentpolitikken ved NMBU
3.4 Videreutvikle opplæring av tillitsvalgte i organisasjonen og følge opp
nyvalgte representanter.
3.5 Sikre at man har gode instrukser for de ulike vervene i organisasjonen
samt rutinger for overlapp blant tillitsvalgte i organisasjonen
3.6 Utarbeidet et politisk plattform som går ut på studentvelferd og
studiekvalitet.
3.7 Sikre for at studentenes interessert blir hørt under Stortingsvalget
høsten 2017
4. Miljø

4.1 Ås og studentboligene. Utvidet antall miljøstasjoner på campus.
Jobbet for å etterstrebe minst en miljø stasjon i alle kantiner og største
byggene
4.2 Jobbe med Follo Ren for å ha flere punkter for resirkulering i
studentboligene.
4.3 Jobbe med lokale politiker og NMBU for å få regiontoget til å stoppe
på Ås.
4.4 Jobbe med kommunen og NMBU for å opprette sykkelveier
4.5 Jobbe for å få flere søppelbøter rundt Campus og langs veien fra
studentboligene til Ås sentrum
4.6 Sykkelskur for både sykkel og el-sykkel
4.7 Trygg oppbevaring av sykler på Campus og togstasjonen
4.8 Bedre brøyting av veier på vinteren
4.9 Fotgjengerovergang på veien mellom Eika og Pentagon

5.

5.1 Kommunisere godt på norsk og engelsk Sikre at kommunikasjonen i

Internasjonalisering

organisasjonen foreligger både på norsk og engelsk.
5.2 Utarbeide en politisk plattform for internasjonalisering.

5.3 Bidra til et tettere samarbeid med SIT (Studentenes informasjonstorg)
på å få flere studenter til å reise ut, og oppfordre SIT til å få en mentor
ordning hvor de studentene som har vært på utveksling kan dele
erfaringene sine.
5.4 Jobbe for å tilrettelegge bedre oversetting for de internasjonale
studentene innad i organisasjonen

