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Samfunnsansvar  
Høyere utdanning er et gode som skal være tilgjengelig for alle. Studenttinget mener 
gratisprinsippet i høyere utdanning er den viktigste faktoren for dette og vil aldri akseptere 
innføring av skolepenger eller utestenging av noen grupper fra det akademiske felleskapet. 
Studenttinget mener også at dette skal ligge til grunn på alle universiteter og høyskoler i verden. 
Kunnskap er bærebjelken i et moderne samfunn og en forutsetning for demokratiet. En grunnstein i 
demokratiske samfunn er informerte borgere som gjennom meningsbrytning kommer fram til 
løsninger som sikrer det felles beste. Studieprogrammene ved NMBU skal være gratis. Dette 
innebærer at studentene ikke skal dekke kostnader for forbruksmateriell, arbeidstøy og annet som 
trengs i undervisningen. 
 

• Alle skal ha reell lik rett til utdanning på NMBU, og i resten av verden. 

• NMBU har et samfunnsansvar, som innebærer å gi utdanning og dannelse, samt å bidra til 
den offentlige debatten.  

• NMBU har en sentral rolle i å finne løsninger på dagens og fremtidens utfordringer, samt å 
sikre en bærekraftig utvikling. 

 
 
Akademisk frihet og institusjonenes autonomi  
Akademisk frihet er forutsetningen for at akademia skal kunne oppfylle sitt samfunnsansvar. 
Forskere har retten til selv å velge tema, metode og kilder for sitt vitenskapelige arbeid, i henhold 
til sine egne faglige vurderinger. Institusjonens autonomi er viktig for å støtte opp om den frie og 
kritiske forskningen og utdanningen. Hver enkelt institusjon skal kunne gjøre strategiske 
prioriteringer innenfor rammene som settes nasjonalt. 

• Studenttinget støtter prinsippet om akademisk frihet.  

• Studenttinget mener institusjonenes autonomi skal støttes. 

 

 
Studiekvalitet 
Kvalitet i utdanning er viktig, der studentaktiv tverrfaglig læring og en arbeidslivsrelevant 
tilnærming skal være normen ved NMBU. Utdanning og forskning være internasjonal, universelt 
tilgjengelig og av høy faglig kvalitet. Derfor skal det legges til rette for praksis og utveksling i alle 
studieprogram ved NMBU, sammen med et godt fagtilbud og pensum. Videre skal alle utdanninger 
ved NMBU ha gode faglige og psykososiale miljø. 

• Utdanning og studiehverdag ved NMBU skal være av høy kvalitet. 



• Undervisningsmetoder skal være fremtidsrettede, forskningsbaserte, relevante, varierte, 
pedagogiske og tydeliggjøre sammenhengen mellom teori og praksis. 

 

Vi mener at mangfold i akademia er nødvendig for fremgang og utvikling. Derfor ønsker vi at 
det skal iverksettes tiltak for å sikre et mangfold blant studenter og ansatte ved NMBU. Med 
dette forventes tilstrekkelig tilrettelegging fra alle parter.  

• Det skal aktivt arbeides for mangfold i studie- og fagmiljøene ved NMBU. 

 

Studenter skal delta aktivt i forskning, og forskning skal bli brukt i all undervisning. Vi mener 
forskningsresultater og offentlig finansierte publikasjoner skal være tilgjengelig for alle og ikke 
en gode kun for de få. Derfor må det også lages infrastrukturer ved NMBU som legger til rette 
for brukervennlighet.  

• Studenttinget støtter «Open Access» og «Plan S». 

 

NMBU skal fortsette å være miljø- og bærekrafts universitetet og dette skal prege apparatet rundt 
studentene. NMBU, Ås kommune og studentsamskipnaden i Ås skal derfor legge til rette for en 
miljøvennlig drift som sikrer et bærekraftig samfunn. NMBU har også et ansvar for at 
bærekraftsdimensjonen sikres i alle studieprogrammer, samtidig som det skal fremmes 
bærekraftige holdninger fra universitetet.   

• NMBU og deres samarbeidspartnere skal ha en bærekraftig drift. 
• Det skal være relevant bærekraftssatsing i alle studieprogram. 

 

 
Velferd 
For å sikre gode helse og høy kvalitet i utdanningen må studenter ha tid til å studere. Derfor må 
studiestøtten økes slik at vi kan få realisert heltidsstudenten. Studenttinget ved NMBU mener 
studiestøtten skal løfte studenter over fattigdomsgrensa slik at deltidsjobb ikke er en 
nødvendighet som går på bekostning av de akademiske resultatene. Et delmål er derfor å øke 
studiestøtten til 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden).  

• Studiestøtten skal økes til 1,5 G og fordeles over 12 måneder. 

• Stipendandelen av studiestøtten skal økes. 

 
For å sikre miljøvennlige reisemåter og NMBU som attraktivt arbeids- og studiested må tilbudet 
innen kollektivtransport forbedres. Transport til og fra campus må bli bedre, og toget bør gå hvert 
15. minutt mellom Ås og Oslo. 

• Kollektivtransporttilbudet til og fra campus Ås skal forbedres.  



 
 
Alle studenter og ansatte skal oppleve gode og trygge lærings- og arbeidsmiljø på NMBU. Det skal 
være tydelig hvor man kan henvende seg i varslingssaker. 

• Det skal være et trygt lærings- og arbeidsmiljø hos NMBU og SiÅs. 

• NMBU skal ha gode rutiner og trygge systemer for varsling av uønskede hendelser og 
trakassering. 

 
 
Samskipnaden skal være hovedleverandør av bolig for studenter ved NMBU, og det er derfor 
nødvendig at det bygges flere studentboliger. For å sikre høy trivsel og god helse hos studentene 
må boligeier sikre et godt bomiljø for studenten. Samskipnaden skal også sikre andre 
velferdstilbud som kantine og idrett til en lav pris for studenter. 

• Samskipnaden skal levere boliger i tilstrekkelig grad slik at studenter 
opplever gode bosituasjoner. 

• NMBU skal i samarbeid med SiÅs og Ås kommune, legge forholdene til rette 
for et godt studentmiljø og sørge for et tilfredsstillende studentvelferdstilbud. 

• Alle studentvelferdstilbud skal være tilgjengelige for både heltidsstudenter og 
deltidsstudenter. 

 

Ås kommune må ta sitt ansvar som vertskommune og sikre hurtig behandling av boligsøknader 
og bidra med tiltak som kan styrke studentenes psykiske helse. Det må̊ legges til rette for at 
studenter har mulighet for å ta vare på̊ sin fysiske helse både gjennom utvikling av 
fastlegeordningen og treningsmuligheter. 

• Tilbudet fra helsestasjon for studenter og ungdom skal videreutvikles, med særlig satsing 
på tilbud innen psykisk helsehjelp. 

• Ås kommune skal sikre et seriøst utleiemarked, samtidig som de skal legge til rette for at 
SiÅs forsetter sin studentboligdrift.   
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