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Det kommer fra tid til annen opp saker hvor studenter føler seg urettferdig behandlet. Det kan 

gå på administrative avgjørelser, eksamensavvikling, sensur, vurderingsordning og 

undervisning. Dette er noe NMBU bør ha en nullvisjon på. Alle regler står i NMBU sine 

forskrifter, eller er hjemlet der. Dessverre er forskriftene både vanskelig å finne på nettsidene og 

vanskelige å lese. Det er dessuten urimelig å kreve at enkeltstudenter uten videre skal være i 

stand til å tolke tunge juridiske tekster på egenhånd. NMBU bør derfor bli bedre til å verne om 

studenters rettsikkerhet på alle nivåer. Dette kan gjøres gjennom å forbedre formidlingen av 

rettigheter, plikter og prosesser som omfatter studenter.  

 

Under korona merket mange studenter hvor viktig det er med forutsigbarhet i studiene. Når en 

eksamen plutselig blir flyttet, har det stor innvirkning på hverdagen vår. Dette kan i verste fall 

føre til at studenter må droppe fag eller ta færre poeng enn planlagt. Det er også viktig å 

anerkjenne at det å øve til en godkjent/ikke godkjent-eksamen er noe helt annet enn å øve til en 

eksamen med bokstavkarakter. Når vurderingsformen endres midt i semesteret kan det sette 

studenten i en ubehagelig situasjon. Slike saker er typiske eksempler på at rettssikkerheten ikke 

er bra nok. 

 

Forskriftene til NMBU følger den juridiske metoden. Dette gjør at de er formulert på en måte 

som kan være vanskelig å forstå for studenter uten bakgrunn i jus. Selv om dette kan være en 

hindring, er det ikke nødvendigvis forskriftene i seg selv som er kilden til problemene. Mye kan 

gjøres med rutinene til NMBU for at rettsikkerheten blir bedre. Et eksempel på dette kan være å 

inkludere opplæring rundt de demokratiske prosessene på NMBU som et felles obligatorisk 

kurs. Dette kan tydeliggjøre at universitetet driver med danning så vel som utdanning.  

 

Et tiltak for å gjøre forskriftene mer tilgjengelig er å forbedre bruken av studentombudet. 

Studentombudet ved NMBU er en viktig ressurs for studenters rettssikkerhet. Dessverre er ikke 

tilbudet godt nok kjent. Selv om studentombudet ikke står som part i saker som angår studenter 

er det viktig at man har tilgang til god rådgivning om man skulle trenge det. Å bedre synligheten 

og bruken av studentombudet er et svært viktig steg på veien for å sikre studenters 

rettsikkerhet. 

 

En annen mulighet for NMBU når det kommer til å bedre studenters rettsikkerhet er at 

universitetet kan sørge for at studenter og alle ansatte har forståelse for hvor man kan henvende 

seg i hvilke saker. Direkte og korrekt henvisning vil gagne studenter, både ved å lette 

arbeidsbyrden deres når de ønsker å ta opp en sak, og for å bedre tillitten til prosessene ved 

universitetet. 

 

Det å ha kunnskap om hvilke regler som påvirker ens studiehverdag skal ikke være en spesiell 

ferdighet kun enkelte studenter har. Selvfølgelig trenger ikke alle studenter ha full oversikt over 

alle forskriftene til NMBU, men det må jobbes for at man har en generell kjennskap til dem og 

hvor de finnes. Selv om noe av ansvaret for å kjenne til forskriftene kan legges på studentene, så 



ligger formidlingsansvaret på universitetet. Emneansvarlige, forelesere og veiledere er i en 

posisjon hvor et enkelt vedtak de gjør kan ha stor innvirkning på studentenes hverdag. Det bør 

derfor jobbes for økt kompetanse innen rettigheter, plikter og prosesser ved NMBU. Dette 

gjelder både for studenter og ansatte. 

 

 

Studenttinget ved NMBU krever at: 

• NMBU skal, i samarbeid med arbeidsutvalget, jobbe for at reglene i NMBU sine forskrifter 

kommer tydelig frem og er lett for studentene å finne og forstå.  

• NMBU skal systematisk gå gjennom sine rutiner for at studenter skal ha rettsikkerhet på 

alle nivåer. Dette gjelder spesielt hvordan NMBU formidler informasjon om rettigheter, 

plikter og prosesser. 

• Internasjonale studenter skal anerkjennes som en sårbar gruppe når det kommer til 

rettssikkerhet. Det skal gjøres ekstra tiltak for at de er informert om sine rettigheter, 

plikter og prosesser ved NMBU. 

• Studentombudet er en stor ressurs for studenters rettssikkerhet, og synlighet og 

tilgjengelighet bør prioriteres deretter. 

• Det skal jobbes for mer åpenhet rundt prosessene som leder til et vedtak. Dette gjelder 

særlig i saker som påvirker studiehverdag eller studieprogresjon. 

• Studenter skal ha svært god forutsigbarhet for både eksamensavvikling og 

vurderingsordning. 

• Det skal jobbes for at ansatte og studenter får god opplæring i demokrati og rettigheter 

på NMBU. 

• Det skal være enkelt for enhver student og ansatt ved NMBU å vite hvem man skal 

henvende seg til i forskjellige typer saker. Hvis ikke skal studenten enkelt bli henvist 

videre. 

 


