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Forslag til tiltak for et bedre studiemiljø for studentene ved Det humanistiske fakultetet ved
Universitetet i Oslo
Panelet har møttes fire ganger i løpet vårsemesteret 2021 med den hensikt å utarbeide og drøfte både
faglige og sosiale tiltak for å forbedre studiemiljøet ved Det humanistiske fakultetet. På et generelt
grunnlag er det en “HF-identitet” som er savnet, og tiltakene vi har kommet frem til er på bakgrunn av
et ønske om et større felleskap ved det Humanistiske Fakultet. Vi har gjennom arbeidet prøvd å være
så konkrete som mulig for å gjøre det enklere å se hva studentene faktisk ønsker seg og at det kan gjøre
prosessen med å innføre tiltak raskere og enklere. Vi har vurdert de faglige og sosiale tiltakene hver for
seg – selv om flere av disse glir inn i hverandre presenterer vi dem under disse kategoriene.
Faglige tiltak
Panelet har særlig diskutert bruken av læringsassistenter og anser dette som et verdifullt tiltak, som vi
ønsker å utbedre og videreutvikle – dette er allerede godt i gang på fakultetet, noe vi er glade for. Videre
har vi diskutert muligheter for at studenter og undervisere i større grad kan samarbeide om ny forskning
på instituttene og sentrene, hvor studenter får muligheter til bidra i å finne kildemateriale for
forskningen, og derfor får et innblikk i forskernes hverdag og fremgangsmåter.
Nåværende studenter har sett “åpen dag” som et verdifullt tiltak for potensielle kommende
studenter, likevel kan dette vel så gjerne arrangeres for nåværende studenter. Som bachelorstudent
krever det både 40-grupper og frie emner for å oppnå en grad, og en fagdag der man kan besøke andre
fagfelts forelesninger og få innblikk i andre studier vil være til stor nytte for studentene. En slik fagdag
vil også la studentene treffe andre studenter fra andre fagfelt, og man kan skape sosiale relasjoner på
tvers av fagfelt. Et ytterligere argument for å holde en slik fagdag vil være at man minsker sjansen for
å angre på valg av 40-gruppe, eller oppdager nye interesser.

UB arrangerer hvert semester arrangementet “shut up and write” som går ut på at man
skriver/leser/tenker i 45 minutter, deretter er det felles pause med servering av frukt og kaffe.
Studentpanelet skulle gjerne sett et lignende arrangement ved studentbiblioteket Sophus Bugge, for å
skape en tettere tilhørighet til fakultetet, så vel som medstudenter. Panelet har erfart at studenter ofte er
nysgjerrige på ny forskning på eget studieprogram, et forslag er å i større grad tilgjengeliggjøre nyere
forskning, gjerne gjennom seminarer der UiO-ansatte selv får presentere det de har arbeidet med.
Humanistisk torsdag var et godt supplement, dette ønsker panelet å videreføre og løfte etter pandemien.
Arrangementet trenger noe mer promotering, da vi ønsker å nå ut til flest mulig studenter. Forslag til å
løfte arrangementet kan være å i større grad blande inn fagutvalg og studentutvalg ved fakultet og å
involvere studentforeninger i promoteringen. Et annet forslag er også å endre arrangementets navn til
noe mer treffende og å relansere konseptet med nytt navn og noe mer aktiv markedsføring.
Sosiale tiltak:
Panelet ser verdien av sosiale arrangementer i regi av fakultetet, slik at det åpner for at studenter på
tvers av studieretninger kan møtes. Eksempler på dette er “paint and sip”, der man kan male ved
universitetets utearealer med valgfri drikke, eventuelt med uteservering fra Uglebo eller café Niels. Alle
arrangementer med gratis mat er også noe vi vet tiltrekker studenter, et eksempel på dette er faglunsjer
der masterstudenter eller forelesere kan invitere til å presentere forskningen sin. SiO er flinke på sosiale
tiltak for studenter, panelet foreslår at fakultetet kan samarbeide med SiO og iverksette arrangementer
for å fremheve foreninger i løpet av Studiestartsuka. Denne uken er det et yrende liv på campus, og det
å få nye studenter engasjert i foreninger kan på sikt skape et mer sosialt og inkluderende studiemiljø.
Panelet ser stort potensiale i Studentpuben Uglebo. De setter stadig i gang arrangementer for
studenter, og noe mer rekruttering og promotering av Uglebo kan bidra til at flere studenter får innsikt
i hva som skjer på fakultetet. Studentene som har deltatt i panelet er aktive studenter, som gjennom flere
år har engasjert seg i faglige og sosiale aktiviteter på Universitetet. Likevel er det gjennomgående at
tiltakene som allerede er gjort har gått under radaren hos flere av oss. Vi ser derfor verdien av å øke
ressursene for markedsføring og promotering av arrangementer. Panelet foreslår en egen facebookside
eller Instagram-konto som tar for seg arrangementer, eksempelvis “Hva skjer på HF?”.
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