
 

 

 

Forutsigbar studiehverdag 
Vedtatt: 23.05.2017 

 

I dag opplever mange studenter på HiOA stor grad av usikkerhet rundt den organisatoriske 

delen av studiene. Dette kan føre til en uforutsigbar studiehverdag som vanskeliggjør 

studentenes planlegging av både studierelaterte og andre aktiviteter. Studentparlamentet 

mener denne uforutsigbarheten i stor grad påvirker studentenes opplevelse av kvalitet på 

studiet i tillegg til at det er en faktor som vanskeliggjør studiene. Studentparlamentet ønsker 

at HiOA skal øke fokus og igangsette tiltak for å forbedre de organisatoriske delene av 

studiet slik at studentene for en mer forutsigbar studiehverdag.  

Studentparlamentet har fra tidligere politikk som understøtter disse punktene. Resolusjonen 

utdyper denne politikken og skal øke fokus på å skape en mer forutsigbar studiehverdag. 

Studentparlamentets krav til en forutsigbar studiehverdag er: 

• Timeplan er klar i god tid, og er enkel og tydelig. Det må være enkle systemer for å 

sikre varsling ved endring av timeplaner. 

• Eksamensdatoer og eksamensform skal være klare senest 2 uker etter semesterstart. 

• Pensumliste skal være klar i god tid før emnet starter og ha tydelig skille mellom 

obligatorisk og anbefalt pensum. 

• Emneplanen må klart vise hva emnets læringsutbytte skal være. 

• Informasjon om studentenes førstelinjetjenester må være enklere tilgjengelig. 

• Det må utarbeides helhetlige retningslinjer for bruk av Canvas som sikrer lik og 

konsistent bruk som gir forutsigbarhet for studentene. 

• IT- systemene må tilfredsstille behovene for faget de benyttes i. 

• All informasjon må kvalitetssikres, møte alle studentenes behov og være tilgjengelig i 

god tid. 

• Det må være klare estimater på hvilke utgifter studentene kan forvente å møte i 

forbindelse med studiet. Denne informasjonen skal være tilgjengelig før 

søknadsfristen for studiet. Det må også være oppgitt hvilket utstyr som behøves for å 

gjennomføre studiet. 

• Det må være strengere regler for at eksamenskarakterer blir overholdt de frister som 

er satt. 
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