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Formål
Denne plattformen legger til grunn Studentorganisasjonen Nords politiske meninger innenfor
gitte tema. Plattformen benyttes til å vurdere syn og meninger i saker som er aktuelle og
hvordan de skal håndteres. Plattformen vedtas av årsmøtet og vil være oppe for revidering
årlig etter behov. Sentralstyret skal benytte seg av denne i det daglige arbeidet og
plattformen skal være førende.

Grunnprinsipper
Studentorganisasjonen Nord mener at all høyere utdanning skal være gratis. Det skal være
tilgjengelig for alle som kvalifiserer, og det skal være en helhet i studenttilværelsen. Det betyr
at kvaliteten på studieprogrammene skal være høy og det skal være muligheter for faglig og
sosial utvikling. Det skal være velferdstilbud som sikrer trygghet i studiehverdagen, og bistand
når det trengs. Studietilværelsen ved Nord universitet skal være av like høy kvalitet ved alle
studiesteder. Det skal være spennende, givende og lærerikt å være student, derfor skal
studentene få utfolde seg kreativt, bidra inn i forskningsmiljøer og være aktive i
undervisningen. Forskningen skal være fri, følge etiske prinsipper og utfordre narrativ.

Velferd
Studenter er forskjellige, og det er en grunnleggende rettighet å ha de samme mulighetene til
å ta høyere utdanning. Det skal være tilbud om gratis høyere utdanning som skal være
universelt utformet. Derfor må det eksistere økonomiske støtteordninger og velferdstilbud
for alle studenter. For alle studenter ved Nord universitet skal det være tilgjengelige tilbud
innenfor rådgivning, helse og trivsel ved sitt studiested. Livet som student er kompleks, dette
må også gjenspeiles i velferdstjenestene som tilbys. Studentsamskipnaden har en viktig rolle
for studentenes velferd, sammen med universitetet og vertskommuner/-fylker.
Studentorganisasjonen Nord mener at:
• Studentdemokratiet skal samarbeide med studentsamskipnaden, universitetet og
vertskommuner-/fylker.
• Studentenes velferdstilbud er et delt ansvar mellom staten, universitetet,
vertskommuner/-fylker og studentsamskipnaden.
• Studentsamskipnadene skal jobbe med spesialiserte tilbud som finansieres av det
offentlige, og ikke studentenes egne penger.
• Samskipnaden skal være studentstyrt, med flertall i styret og styreleder. Alle vedtak i
styret skal kunne fattes med simpelt flertall.
• En viktig forutsetning for studenter medvirkning i studentsamskipnadens drift er at de
får tilstrekkelig saksinnsyn, studentsamskipnaden må derfor følge innsynspraksisen
berammet i Offentleglova.
• Studentsamskipnaden og universitetet må ta et særskilt ansvar for studentenes
psykiske helse.
• Det bør utredes muligheter for et bredere tilbud innenfor helse hos
studentsamskipnaden.
• Øvre aldersgrense på kollektivtilbud bør økes til 35 år.
• Studentsamskipnadens tilbud må dekke studenters ordinære behov innenfor
rådgivning og helse. For tilbud innenfor spesialistfelt bør Studentsamskipnaden kunne
bistå med informasjon for studenter, eventuelt også henvisning.
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Semesteravgiften skal gå uavkortet til tiltak og tilbud som kommer studentene til
gode.
Studenter bør ha tilgang på enkle fasiliteter som vannstasjon, vannkoker og
mikrobølgeovn på studiestedene.
Det skal være attraktivt å bo i studentbolig, med konkurransedyktige priser,
vedlikehold og dekningsgrad.
Velferdstilbud må være tilgjengelige for utvekslingsstudenter, på engelsk.
Studenthusene skal brukes aktivt og bør involveres i campusutviklingsplaner.

Utdanning
Som student er kanskje det viktigste med studiet hva man sitter igjen med kunnskap etter
endt utdanning. Undervis i utdannelsen og studiet er det viktig at studentene kjenner på
progresjon og at det man lærer er nyttig. Utdanningen skal oppleves som dagsaktuell og
samfunnsnyttig. Studentene skal oppleve at læringsmiljøet er godt ivaretatt for hver enkelt
student, ved at det legges tilrette for at studenten skal kunne utvikle seg både faglig og
innenfor aktuelle yrker. Studentorganisasjonen mener at dette innebærer at det skal være
rom for gode fysiske, psykososiale, organisatoriske og pedagogiske rammer i
studiesituasjonen. Studentene skal gis mulighet for veiledning av de akademiske ansatte ved
universitetet. Studentene skal oppleve at veiledningen de får underveis i studieløpet er
givende og hjelper for den akademiske utviklingen. Praksis gir studentene uvurderlig innsikt
for den aktuelle utdannelsen og yrket se ser for seg. Praksis skal trene studentene på
arbeidssituasjoner og lære seg å arbeide kunnskapsbasert.
Studentorganisasjonen Nord mener at:
• Alle studenter skal få tilstrekkelig informasjon om studentombudet.
• Alle studiesteder og studenter skal ha tilgang til nødvendig utstyr og spesialrom, og
utstyret som blir brukt til undervisningen må holde dagsaktuell standard.
• Lærings- og undervisningsformer skal ha høy grad av interaksjon mellom studentene
og foreleser, og skal basere seg på oppdatert og relevant pensum.
• Der det er hensiktsmessig skal studentene få veiledning en-til-en av veileder.
• På studier med mulighet for praksis, skal dette gis som et tilbud til studentene.
• Ekstra utgifter som kommer som følge av studieplanfestet praksis skal dekkes av
universitetet.
• Universitetet skal sikre tilstrekkelig dekning av praksisplasser for studentene, og
fordelingen av disse skal så langt det lar seg gjøre ta ulike forhold i betraktning knyttet
til geografisk plassering og økonomi.
• For at praksis skal ha verdi skal det være en veileder for hver student som har
veilederkompetanse. Veiledere i praksis skal kun bestå av fagpersonell som har
tilstrekkelig med kompetanse og relevant erfaring.
• SON skal sammen med studentombudet sikre studenter ved Nord tilstrekkelig
informasjon om deres rettigheter som student.

Læringsmiljø
Et godt læringsmiljø skal fremme læring, helse og trygghet. Med læringsmiljø menes alle
forhold som har betydning for studentenes læring. Begrepet deles inn i flere grupper, disse er

følgende: fysisk, tilrettelagt, psykososialt, organisatorisk, digitalt og pedagogisk.
Læringsmiljøet skal være universelt utformet, det innebærer at alle faktorer og innretninger i
studiehverdagen er på en slik måte at de kan benyttes av alle studenter i så stor grad som
mulig, uten at det er behov for ytterligere tilpasning og annen utforming.
Studentorganisasjonen Nord mener at:
• Det må være oversiktlig skilting og informasjon på universitetets områder.
• Det skal være universelt utformet på alle universitetets studiesteder og
samskipnadens lokasjoner.
• Det skal være tilgjengelig et tilstrekkelig antall universelt utformede studentboliger,
disse skal koste det samme som øvrige studentboliger i samme lokasjon.
• Der det er hensiktsmessig og behov, bør det benyttes mikrofon i de rommene hvor
det er tilgjengelig.
• Det skal være et tilfredsstillende inneklima gjennom hele studieåret, på alle
studiesteder.
• Alle studenter som trenger tilrettelegging i sin studiesituasjon, skal få dette på et
tilfredsstillende nivå.
• De som jobber med tilrettelegging for studenter skal ha tilstrekkelig kompetanse til å
kunne tilrettelegge for studentene etter behovene som foreligger.
• Det skal til enhver tid være tilgjengelig informasjon om alle studieveiledere, fagansatte
og administrasjon med en tilhørende beskrivelse om hvem som kan hjelpe med ulike
problemstillinger og spørsmål.
• Det skal finnes tilgjengelig og oppdatert informasjon om hvilken tilrettelegging man
kan få, og ha krav på, i sin studiesituasjon.
• Det skal med jevne mellomrom arrangeres kurs for studenter innenfor mestring og
andre praktiske faktorer i studiehverdagen
• Første semester-ordningen må utvikles til å omfavne alle studenter, uavhengig av
studiested.
• Alle studenter skal kunne inkluderes i aktiviteter på sine studiesteder.
• Det skal være tilgjengelige fasiliteter på studiestedene, slik at det er rom for
studentaktivitet utover ordinær undervisning.
• Det skal være enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold.
• Det skal være nulltoleranse for trakassering og mobbing.
• Det skal være fokus på å øke kunnskap om psykisk helse og ensomhet.
• Tillitsvalgtordningen skal være av god kvalitet og lagt opp på en slik måte at det er en
trygg oppgave for studenter å inneha.
• «Ris og ros»-ordningen bør være mer synlig.
• Det skal gjennomføres midtveis- og sluttevaluering på alle emner ved universitetet.
Det skal utføres en gjennomgang av resultater og det skal følges opp med passende
tiltak.
• Universitetet har ansvar for at forelesere får tilstrekkelig digital kompetanse og
verktøy til digital undervisning og formidling.
• Studenter skal ha tilgang til å benytte digitale verktøy som en del av studieløpet.
• Informasjon og undervisning digitalt skal være enkelt tilgjengelig og enkelt å bruke.
• Det skal være en helhetlig studieprogresjon, hvor det er sammenheng i
læringsaktiviteter, beskrivelse om læringsutbytte og vurderingsform.
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Universitetet skal ha en egen mentorordning, som skal være av lik kvalitet for alle
fakulteter og studiesteder.
Studenter skal ha mulighet til å påvirke aktiviteter og læring i egen studiehverdag.

Internasjonalisering
En viktig kilde til samhold, økt samfunnsnytte, nye impulser og kulturell utveksling på tvers av
landegrenser, er internasjonalisering. Satsing på internasjonalisering er helt nødvendig i en
globalisert verden – spesielt innenfor forskning og utdanning. Vi definerer internasjonalisering
av høyere utdanning som hvordan nasjonale myndigheter og utdanningsinstitusjoner på alle
nivåer møter utfordringene og mulighetene som følger av økt globalisering.
Internasjonalisering av hele utdanningsløpet muliggjør økt kunnskapsspredning, faglig
utvikling og nyvinning i et globalt fellesskap. Et globalt kunnskapsfellesskap bidrar i til å løse
menneskehetens utfordringer. Det setter også norske studenter i stand til å bedre håndtere
globaliserte arbeidsmarkeder og akademiske miljøer, ved å gi dem den nødvendige kulturelle
og faglige kompetansen.
Studentorganisasjonen Nord mener at:
• Det skal være mulig for alle studenter i gradsgivende løp å reise på utveksling.
• Utvekslingsavtaler skal være oppdaterte og attraktive for studentene.
• Det skal være god og riktig informasjon tilgjengelig for alle studenter.
• Universitetet må tilrettelegge for kortere studierelevante utenlandsopphold, som
feltarbeid, språkkurs og sommerstudier.
• Høyere utdanning skal være gratis, gjeldende for både norske og internasjonale
studenter.
• Det skal tilbys nivåtilpasset norskkurs for alle internasjonale studenter.
• Det bør satses på sosiale arenaer hvor norske og internasjonale studenter møtes,
dette kan eksempelvis være språkkafeer.
• Nord skal bidra til å videre utvikle «Students at risk»-ordningen.
• Det skal være innbydende, sosialt og givende å utveksle til Nord universitet.
• Nord skal være en sterk bidragsyter i internasjonale miljøer for utdanning og
forskning.

Forskning
Forskning bidrar til utvikling av samfunnet, og skaper innsikt, meningsbrytning og
samfunnsdebatt. For å løse morgendagens komplekse utfordringer må det satses på
forskning. Studenter må tidlig gis tilknytning til forskning på eget fagfelt og forskningsmiljøer
ved sin utdanningsinstitusjon. For å gi studentene et attraktivt tilbud til studier og
undervisning av høy kvalitet, er det viktig med god forskning, hvor studentaktiv forskning og
forskningsbasert undervisning bidrar til å styrke denne.
Studentorganisasjonen Nord mener at:
• Nord skal jobbe strategisk med å involvere studenter i forskning, også i lavere
gradsløp.
• Det skal satses på studentaktiv forskning. Det må bli enklere for studenter å involveres
i forskningsmiljøene ved universitetet.
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Forskningsmiljøene bør være mer synlige for studenter og øke sin formidling til denne
gruppen.
Studentrettet formidling må få en økt uttelling i finansieringssystemet.
Studenter skal gjennom sine studier få opplæring i å formidle kunnskap.
Undervisningen skal være forskningsbasert.
Nord skal være en pådriver for tidlig eksponering av forskningsarbeid.

Bærekraftighet
Nord, samskipnaden og studentene må være en pådriver for et mer bærekraftig samfunn, og
økt bærekraftighet i egen sektor. Det er viktig å tenke bærekraft gjennom alle ledd, slik at
prinsipper enkelt kan etterleves for både ansatte, studenter og eksterne.
Studentorganisasjonen Nord mener at:
• Det må være et attraktivt kollektivtilbud tilknyttet studiestedene.
• Det må være tilgjengelige sykkelparkeringer ved alle studiesteder.
• Nord og samskipnaden skal etterstrebe gjenbruk av møbler og annet inventar.
• Det skal være et mål å redusere mengde avfall fra studiestedene.
• Det skal tilrettelegges for kildesortering på alle studiesteder.
• Det skal være vegetariske og veganske alternativer i kantina, uten at disse tilbudene
koster mer enn øvrige alternativer.
• Bruken av engangsplast skal utfases.
• Grønn Campus Nord skal satses mer på for å nå målet om å gjøre universitetet
klimanøytralt innen 2030.
• Nord skal være en pådriver for formidling av forskning på klima, miljø og bærekraft.
• Det må utvikles flere grønne områder på studiestedene.
• Det må utvikles tilbud for studier innenfor temaet bærekraft. Tilbudet skal være
tverrfaglig og tilgjengelig for alle studenter.
• Hver campus skal tilby en panteordning som er tilgjengelig hele døgnet.

