Studenttinget i Volda
Arbeidsprogram, studieåret 2016-2017
Arbeidsprogram for Studenttinget 2016/2017
Utarbeida frå strategiplanen og stillingsbeskrivelsar
STiV skal:
1. Sørgje for at ein kvar student ved HVO har kjennskap til Studenttinget og våre
arbeidsoppgåver.
2. Aktivt informere om STiV, vårt arbeid og våre aktivitetar gjennom studentar- og sosiale
media.
3. Jobbe aktivt for studentar og administrasjon med å auke kunnskapen og engasjementet
rundt dei tillitsvalde si betyding, og deira arbeidsoppgåver.
4. Gjennomføre informasjonsrunder i alle nye klasser, og stå på stand ved studiestart.
5. Arbeide for eit inkluderande og universelt studiemiljø.
6. Arbeide for auka deltaking ved vala på HVO, og for at dei skal bli gjennomført elektronisk.
7. Så langt det er mogleg, arkivere og dokumentere alt av arbeid som gjennomførast.
8. Arbeide for likestilling blant alle studentar, uansett avdeling eller behov.
9. Arbeide for fritak frå undervisning for å engasjere seg i studentdemokratiet.
10. Være oppdatert på den forskinga som HVO gjennomfører.
11. Sørge for auka interesse for entreprenørskap, og betre samarbeid med næringslivet i
regionen.

Samarbeid:
1. Fylgje opp StudiebygdA-forumet som ein del av vårt partnarskap.
2. Fortsette samarbeidet i UH-nett Vest.
3. Ha faste møter med leiinga ved HVO og SfS.
4. Betre samarbeidet med studentrepresentantane i Høgskulestyret og SfS-styret.
5. Arbeide aktivt opp mot studentrepresentantane i SfS-styret i arbeidet med SfS sin
strategiplan.

Velferd:
6. Jobbe for eit betre velferdstilbod for studentar på HVO.
7. Sende studentar på kurs og konferansar som er relevante for STiV sitt arbeid.
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8. Halde kurs og konferansar som er av relevans for studentar ved HVO.
9. Dele ut studentprisen ved studiestart.
10. Sørgje for eit godt samarbeid med Faddervekestyret.
11. Jobbe for å styrke samarbeidet mellom STiV og lag- og organisasjonar.
12. Arbeide for at Buddydagen oppretthaldast og vidareførast.
13. Arbeide for å årleg arrangere ein psykisk fagdag med tema som er relevant for
studentane ved HVO.

Internasjonalisering:
14. Dele ut pris for internasjonalisering i februar kvart år.
15. Jobbe aktivt med leiinga ved HVO for å forbetre kvalitetssikringssystemet.
16. Fortsette samarbeidet med Pangaia for å betre integreringa mellom norske og
internasjonale studentar.
17. Arbeide for at norskkurs for Erasmusstudentar oppretthaldast og forbetrast.
18. Arrangere Buddyweek saman med Pangaia i januar kvart år.
19. Arbeide for at studentorganisasjonane ved HVO skal leggje til rette for internasjonal
aktivitet.

