Lik rett til ubegrunnet permisjon:
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Regelverket til NMBU vedrørende rett til permisjon fra studieløp er vagt, og utøvende
praksis av forskriften blir tolket ulikt fra fakultet til fakultet. Den åpne begrunnelsen
“andre spesielle forhold” er for uklart. For å gjøre dette tydeligere og likt for alle
studenter, bør NMBU dele inn permisjon i begrunnet og ubegrunnet/generell
permisjon.
Hvorfor skal studenter kreve ubegrunnet permisjon?
I dag kan en student på NMBU kun søke permisjon, hvis man er gravid, syk,
omsorgsoppgaver, verneplikt, krevende verv i studentorganisasjoner eller andre
spesielle forhold. I kontrast med mange andre universet i Norge, som UiO, NTNU, UiB,
UiS (se kilder), hvor man kan søke ubegrunnet permisjon fra alle studieløp, med noen
unntak.
Forskjellen på begrunnet og ubegrunnet permisjon, er at det stilles krav til
dokumentasjon ved begrunnet permisjon. Hvis årsaken for hvorfor du ønsker permisjon
er at du er sliten, har mistet motivasjon eller trenger nye impulser, så kan dette ikke
dokumenteres på et papir.
Ved å gi studenter denne muligheten kan det gi dem en verdifull erfaring fra
arbeidslivet, få internasjonale erfaringer eller andre impulser man ikke har kapasitet til
å følge opp når man studerer. Andre universitet i Norge tilrettelegger for at studenter
skal få muligheten til dette, og tilbyr både begrunnet og ubegrunnet permisjon. Det
burde være en fellesordning, for å skape lik behandling av alle saker. NMBU burde
tilrettelegge for at studenter som får tilbud om jobb, et internship eller ønsker å reise
burde kunne ta denne muligheten, slik som studenter på andre universitet. Dette vil til
gjengjeld også øke individets frihet, muligheten til personlig vekst og individuell
tilrettelegging av studieløp.
Studenter på NMBU burde har de samme rettighetene og mulighetene som andre
studenter i Norge.
Studenttinget ved NMBU mener at:
- Alle studenter ved NMBU skal ha lik rett til ubegrunnet permisjon fra sine
studier.
Referanser:
UiB: https://www.uib.no/student/48750/permisjon-fra-studiene
UiO: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/permisjon/
NTNU:https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=3e03cbc0-89d0-497cb0ff-84ee9fd08acf&groupId=16067
UiS: https://www.uis.no/sites/default/files/inlineimages/atrxTeaO0DT473wdqKkWLz7p6699Sw7jFS75EyhSyyHLBOkanL.pdf

