Resolusjon, felles frist for undervisningsplaner på hele
OsloMet
Vedtatt: 13.03.2018

Forutsigbarhet i studiehverdagen er grunnleggende for å trives i studiene. Når vi vet hva utdanningen
krever av oss til hvilken tid, settes vi i stand til å arbeide med fagene på en bedre måte, vi kan
organisere livene våre på en måte som går opp, og vi settes ikke vanskelige konflikter mellom
jobb/familie/helse og studier. Frist for programplaner er i dag satt til 1. april, i tillegg kommer frist
eksamensdato 1. april for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret, og frist for pensumlister
15. april og 15. oktober. Eksamensdatoer, programplaner og pensum er viktig, og når fristene
overholdes kommer dette per i dag i relativt god tid før semesterstart.
Denne informasjonen er likevel ikke tilstrekkelig for å kunne planlegge hverdagen mellom
semesterstart og eksamen. Studenter ved OsloMet opplever til stadighet at informasjon om hvordan
undervisningen legges opp i forhold til temaer og tilhørende pensum kommer for sent til at det er
realistisk å forberede seg på en god måte. OsloMet ønsker seg i Strategi 2024 blant annet å: ”Styrke
våre studenters kunnskap om forskningens rolle i samfunnet og oppøve studentene til kritisk
tenkning.” Det er selvsagt mange grep som må gjøres for å lykkes med dette, men en grunnleggende
nødvendighet er å ha tid til å sette seg inn i pensum før og underveis i forelesningsrekkene knyttet til
emnene vi studerer. Dersom vi gis informasjon om hva som skal drøftes i undervisning så sent som
dagen før, har vi liten mulighet til å bruke pensumlitteraturen på en kritisk måte, og som konsekvens
blir undervisningen preget av lærerne heller bruker verdifull tid på å gå gjennom pensumlitteraturen
kapittel for kapittel. Dette er tid vi kunne brukt på å drøfte og reflektere over stoffet med erfarne
forelesere og klassekamerater, i stedet ender vi opp med å notere stoff vi kunne lest oss til på
egenhånd.
Endringer skjer, sykdom forekommer og planer forandres. Dette er ikke noe studentene mangler
forståelse for. Det er likevel høyst uprofesjonelt fra universitetets side når studenter langt uti juli ikke
vet når semesteret starter. Dette handler både om universitets omdømme og om studenters
velvære. Dersom det oppstår hindringer i planleggingen er det viktig at informasjon om starten av
semesteret prioriteres. Vi har i likhet med arbeidstakere behov for ferie, fri og avkobling. Det er mye
press og stress knyttet til høyere utdanning. Det legger imidlertid en demper på timer og dager som
ellers kunne vært avslappende når man ikke vet hva som skjer i ukene og månedene som kommer.

Et annet problem er at informasjon om obligatorisk undervisning og faglige aktiviteter med krav om
tilstedeværelse kommer sent, som setter studenter i lei knipe med arbeidsgivere. All den tid
studenter flest er avhengig av annen inntekt enn studielån, er det minste vi kan forvente at vi vet i
starten av semesteret når vi ikke kan jobbe. Universitetet kan selvsagt til gjengjeld forvente at
heltidsstudenter prioriterer studiene høyt.
Til slutt vil vi løfte et moment som er like viktig som at frister blir satt og overholdt, nemlig at de er
synlige og etterrettelige for studentene selv! Klassenes tillitsvalgte gjør et viktig arbeid for både
studentene og for universitetet. Uten disse studentrepresentantene ville universitetet hatt lite
grunnlag for å forbedre sine program- og emneplaner, undervisning og veiledning. De er også viktige
for et tettere samarbeid med administrasjonen. Derfor ber vi om at alle frister knyttet til informasjon
om semesterets planer gjøres godt synlig på OsloMets nettsider, med konkrete punkter til hva en
undervisningsplan minimum må inneholde.

Studentparlamentets krav:
•
•

•

At fristene knyttet til program- og emneplaner, pensum og eksamensdatoer overholdes
strengt
At alle studenter har undervisningsplan i hende senest 4 uker før semesterstart. På dette
tidspunktet skal det være tydelig hvordan undervisningen legges opp med tilhørende
pensum, i tillegg til tider for forelesninger, frister for arbeidskrav og informasjon om
obligatorisk undervisning.
At alle studenter får informasjon om hvilken dato neste semester starter samtidig som man
får vite eksamensdato, altså 1. april for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret.

