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Dette er langtidsstrategien til studentdemokratiet. Den er vedtatt av Studentting og 
sier noe om hvilke mål studentdemokratiet har satt seg, og kommer til å jobbe mot 
de kommende årene. Det legges til grunn at det hele tiden gjøres fortløpende 
vurderinger og det er forståelse for at både behov kan endres og at uforutsette ting 
kan oppstå. Den inneholder vide formuleringer av store mål. Til daglig brukes 
Handlingsplanen, som inneholder konkrete mål for hvordan studentdemokratiet skal 
jobbe.  

Miljø 

NMBU skal være anerkjent som bærekraftsuniversitetet og være en pådriver lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt for fortgang i det grønne skiftet. Studentene ved NMBU skal få opplæring i 
å tenke tverrfaglig. Studenter skal gå ut fra universitetet med konkrete verktøy til å 
morgendagens komplekse utfordringer, innenfor samtlige utdanningsløp. Studenter skal 
inkluderes i framtidsrettet forskning. Universitetet skal bidra til verdenssamfunnet med 
kunnskap om en bærekraftig verden. Campus og områder der studenter og ansatte ferdes 
skal være tilrettelagt for en helhetlig bærekraftig livsstil og tankegang. Det skal være lett å 
ferdes miljøvennlig på, til og fra NMBU. Forskningen ved NMBU skal skje i tråd med 
bærekraftsmålene til FN. 

• Det skal jobbes for og sikres at NMBU er et framtidsrettet bærekraftsuniversitet, som 
tilrettelegger for bærekraft i praksis. 

Internasjonalisering 

NMBU skal fortsette å være et internasjonalt universitet, som tar imot en stor andel 
internasjonale studenter. Det er derfor viktig at det er tilrettelagt for at internasjonale 
studenter kan engasjere seg i Studentdemokratiet i NMBU og være representert i råd og 
utvalg ved universitetet. Det er også viktig å sørge for at det blir tilrettelagt for at 
internasjonale studenter kan inkluderes i lag, foreninger, organisasjoner og andre 
fritidsaktiviteter ved NMBU. Alle studenter og ansatte ved NMBU er tjent med 
kulturutveksling, og å legge til rette for å inkludere internasjonale studenter i større grad skal 
være en prioritet. Det skal tilrettelegges for at alle kan dra på utveksling og at flere benytter 
seg av muligheten. 

• Det skal tilrettelegges for at internasjonale studenter skal inkluderes i alle aspekter i 
studenthverdagen. 

 

 

 



Studentlivet 

Det er viktig å sikre et godt læringsmiljø og en god studiehverdag for at studentene skal ha 
god livskvalitet. Studentene skal ha tilgang på alt de trenger i hverdagen i sitt nærmiljø. Det 
etterstrebes at så mange studenter som mulig har mulighet til å bo i studentboliger av 
ypperlig standard gjennom SiÅs, dersom de ønsker det. I tillegg skal studentdemokratiet 
jobbe for at kantinene tilbyr variert og sunn kost, og studentvennlige priser. Det skal jobbes 
for at Eika treningssenter opprettholder dagens standard, og har et bredt tilbud som passer 
til alle. Helsetilbudene til studentene skal være bredt og tilpasset studenter som 
brukergruppe, og skal ha tid og kapasitet til å hjelpe studentene med sine helseutfordringer. 

Dårlig psykisk helse er et økende og alvorlig problem blant studenter. Det er derfor viktig å 
ha et økt fokus på dette, og at de som trenger hjelp får hjelp - når de trenger det. Derfor må 
vi ha et større og bredere forebyggende tilbud for psykisk helse. 

• Det skal jobbes for at studenter skal ha velferdstilbud av ypperste kvalitet, herunder 
gode studenthybler, treningssenter, helsetjenester og kantiner. 

• Det skal jobbes for et økt fokus på psykisk helse, og for et bedre og bredere 
forebyggende tilbud for psykisk helse. 

Studentdemokratiet 

Studentdemokratiet er viktig for at studentenes stemme skal bli hørt. For å sikre et godt 
demokrati skal alle studenter skal føle tilhørighet til Studentdemokratiet. Alle studenter skal 
vite hvor de kan henvende seg for å få svar på sine spørsmål, og hjelp til sine utfordringer. 
Tillitsvalgte studenter skal bistå med dette, fra klassenivå til sentralt nivå. Alle tillitsvalgte, på 
alle ledd i studentdemokratiet, skal inneha den kunnskapen om studentdemokratiet og 
NMBU de trenger for å veilede og hjelpe sine medstudenter. Veien fra å ha en sak til å løfte 
den fram i råd og utvalg skal være kort, og studenter med noe på hjertet skal bli lyttet til. 
Studentdemokratiet ved NMBU skal fortsette å være det universitetet med høyest 
oppslutning, og skal stadig etterstrebe høyere valgdeltakelse. 

• Det skal jobbes for aktiv deltakelse i alle ledd i Studentdemokratiet.  

• Det skal jobbe for synliggjøring av Studentdemokratiet 

Studiekvalitet 

Studiekvaliteten på NMBU skal være ypperlig. Studiene ved NMBU skal gi studenter 
kompetansen som kreves for en bærekraftig framtid og et arbeidsliv i endring. De fysiske 
undervisningsrommene skal ha god plass til studentene som skal være der. Det skal være 
gode læringsforhold i samtlige undervisningsrom, og universitetet skal oppleves som en 
trygg plass å være. Læringsressurser skal være tilgjengelige for alle studenter, og alle 
programmer som kreves i undervisning skal være lett tilgjengelig. Undervisningen som gis 
skal være variert, og samtlige undervisere skal inneha pedagogisk og didaktisk 
kompetanse. En digital studiehverdag kan aldri erstatte fysisk studiehverdag, og når digitale 
hjelpemidler benyttes skal det være som et supplement til den fysiske undervisningen.  

• Det skal jobbes kontinuerlig med at studentene får dagsaktuell, relevant utdanning 
som ruster for morgendagens arbeidsliv. 

• Det skal jobbes for at campus skal kunne romme alle studenter ved NMBU, være 
tilrettelagt for et mangfold av studenter og for at det skal være en attraktiv å oppholde 
seg på campus. 



Samfunnet rundt 

Det skal jobbes for at studentene blir en inkludert og aktiv del av lokalsamfunnet i Ås, ved at 
tilbudene til kommunen oppleves som attraktive for studentmassen. Det skal jobbes for at 
kommunen i større grad ser på studentene som en ressurs. Åsbobla skal ivaretas, og 
studenter skal ha grunn til å være stolte av Ås som vertskommune. Studenttingets 
Arbeidsutvalg skal være i kontinuerlig dialog med kommunen, og det oppfordres også til at 
andre studentstyrer blir involvert når det skjer noe i kommunen. Det skal legges til rette for at 
studentene har mulighet til å engasjere seg i lokale og globale spørsmål, og oppfordres til å 
være aktive verdensborgere. 

• Det skal jobbes for at studentene kan engasjere seg i lokalsamfunnet, både gjennom 
lag og foreninger, men også ved å være synlige medborgere.  

• Det skal tilrettelegges for at studentdrevne lag og interesseorganisasjoner ved NMBU 
i større grad kan engasjere seg i samfunnsspørsmål. 

 

 


