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En friere studiehverdag

Det skal være lettere for
studentorgansisasjoner å booke rom på
campus.

Flere biblioteker skal være døgnåpne.

Man skal jobbe opp mot Sammen for å holde
minst ett treningssenter åpent hele døgnet.

Jobbe for mindre rigide åpningstider i
kantiner på campus.

Ha som mål at alle forelesninger enten skal
streames eller flimes og legges ut.



Slutt på symbolpolitikk 

Reversere "Persona non grata" vedtaket.

Opprette tydelige rettningslinjer for hvilken
politikk som er studentparlamentets mandat
å vedta.

Forbli en del av Equinoravtalen.

Fjerne kravet om vegetarmat på
arrangementer i regi av studentparlamentet.

Sikre en tydelig, konsis og relevant politikk i
studentparlamentet, som reflekterer hele
studentmassen, ikke bare fåtallet som
stemmer ved valget.

Utrede hvorvidt et studentparlament er et
effektivt organ, hvor studenter kan få
gjennomslag for politikk, og hvor man har
reell påvirkningskraft.



Ja til sjenk på campus

Sikre at man har tilstrekkelig mengde
sjenkebevilgninger på campus.

Sikre at det er mulighet for å leie rom, og nyte
alkohol ved alle fakulteter på UiB.

Gjennomføre en formykning av den alkohol-
negative politikken på campus



Avsluttende betraktninger

Universitetet i Bergen skal være et sted hvor studenter
trives, lærer mest mulig, og ikke minst blir klar for

arbeidslivet. 
Her har Studentparlamentet muligheten til å spille en
sentral rolle. Gjennom gode og riktige prioriteringer
kan man sørge for at flest mulig lærer mest mulig i

løpet av tiden sin på Universitetet, noe som burde være
et mål i seg selv. 

Det er flere måter man kan gjøre dette på. For
eksempel kan man gjøre lektorutdanningen mer

yrkesrelevant, man kan øke antallet studieplasser på
for eksempel psykologi og medisinstudiet hvor man i

dag har mangel på arbeidskraft, eller å prioritere gode
forelesere, og relevant pensum, forran andre

økonomiske investeringer. 
Vi i Moderat Liste ønsker å bidra til dette, og ønsker å

være en rasjonell stemme i et ofte urasjonelt
studentparlament, samt bidra til at man prioriterer

rett, både økonomisk og i et tidsperspektiv.
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