Kjære medstudenter!
Mitt navn er Siril Bjørke, jeg er 23 år og går mitt 4. år på
industriell økonomi. Gjennom mine snart 4 år på Ås har jeg
vært med på utrolig mye, og dette vil jeg nå ta med meg inn
i universitetstyret. Derfor stiller jeg som kvinnelig
studentrepresentant til universitetstyret.
Jeg har vært engasjert både i UKA i Ås, Samfunnet og NU,
men der jeg har vært engasjert lengst er
studentdemokratiet, både på fakultetsnivå og sentralt.
Sentralt har jeg sittet et år i forskningsutvalget og er nå
ferdig med 1,5 år i studieutvalget. Det har gitt meg et godt
innblikk i hvordan NMBU som organisasjon er bygd opp og
fungerer. Og jeg har lært noe om hva som er prioriteringene til administrasjonen, på godt og vondt.
Gjennom hele min tid i studentdemokratiet har jeg hatt et brennende engasjement for
studiekvalitet, og at vi studenter skal være første prioritet på universitetene. For uten studenter
eksisterer ikke universitetene, og uten gode studier kommer ikke studentene til NMBU. Spesielt de
siste årene har vi sett hvor ustabil verden er, og da er det viktig at vi utdanner studenter som er godt
rustet til å løse utfordringene som kommer.
Nå som vi er på full fart tilbake på campus etter koronaen (for forhåpentligvis siste gang) vil dette
være en viktig sak for alle ledd i NMBU fremover. Jeg vil kjempe for at det er vi studentene som
setter føringen. Vi skal være med på å bestemme hva som skal legges igjen og hva vi tar med videre.
Spesielt viktig er det å ha studentene i fokus i tiden som kommer, for det er mye som skal skje.
NMBU skal vedta ny strategi, en ny Universitet og Høyskole-lov er på vei og det er varslet en ny
finansieringsmodell. Dette er mye spennende arbeid, som jeg med glede vil ta fatt på hvis dere gir
meg muligheten til det.
Blir jeg valgt inn så vil jeg være tilgjengelig for alle mine medstudenter hvis de ønsker å slå av en prat
eller tre.
Godt valg!
Siril Bjørke
siril.bjorke@nmbu.no
+47 90244295

