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Årsmelding for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2011 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr forskningsbasert utdanning på alle nivå innen disiplinene 
administrasjon og organisasjonsvitenskap, sammenliknende politikk, sosiologi, sosialantropologi, 
geografi, økonomi, og informasjons- og medievitenskap. Fakultetet deltar også i UiBs lærerutdanning 
og utdanner lærere innen geografi, IT, mediefag og samfunnsfag. Forskere ved fakultetet publiserer 
innen en rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap i viktige samfunnsspørsmål. Fagmiljøene er også 
med i flere strategiske tverrfakultære satsinger ved UiB. I 2011 fortsatte fakultetet å hevde seg 
innenfor forskning både nasjonalt og internasjonalt, og SV-fagene er i dag de mest populære blant 
internasjonale studenter. 

 

Nøkkeltall 2011  

Studenter: 3026  

Studiepoengproduksjon i avlagte 60-poengsenheter: 1872,4 

Publikasjoner: 221 / Publikasjonspoeng: 212 

Doktorgrader: 18  

Grunnbevilgning: 222,5 mill  

Bidrags- og oppdragsvirksomhet: 52 mill  

Faste stillinger: 179,8 (39,4 % kvinner)  

Internasjonalisering: 222 innreisende studenter, 202 utreisende studenter 

 

Utdanning 

Opptak, studiepoeng, uteksaminerte kandidater  
I 2011 fikk fakultetet utvidet opptaksrammen i Samordna opptak fra 915 til 960 studieplasser. 
Søkertallene har vært relativt stabile både til bachelor- og masterprogrammene, og antall 
uteksaminerte kandidater har økt jevnt de siste årene. I 2011 hadde vi en liten nedgang i 
studiepoengproduksjonen. Nedgangen var størst for årsstudiene. I 2012 vil studentene på 
årsstudiene få utdanningsplaner hvor det vil bli mulig å velge ex.phil. og ex.fac. i det første 
semesteret, noe som kan gi en positiv effekt på studiepoengproduksjonen for denne gruppen. Selv 
om vi hadde en nedgang sammenlignet med 2010, har vi likevel en høyere studiepoengproduksjon pr 
student enn våre søsterfakulteter ved UiO og NTNU. 

Studiekvalitet og studentaktiv forskning 
Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr vi ni årsstudier, 17 bachelorprogrammer, 14 
masterprogrammer og ett profesjonsstudium. Det er et overordnet mål at undervisningen skal være 
forskningsbasert, og at studentene blir knyttet til pågående forskning. I emnene om vitenskapelig 
metode får studentene øve seg på praktiske forskningsmetoder, og gjennom å skrive bachelor- og 
masteroppgaver får studentene utvikle sine egne forskningsprosjekt. Fakultetet har hatt en god og 
langsiktig prosess for innføring av det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. I løpet av 2011 har 
instituttene utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det nasjonale 
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kvalifikasjonsrammeverket for alle studieprogrammene, og læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå 
vil være klare i løpet av 2012. 

Forskerutdanning  

I 2011 tok fakultetet opp 27 nye doktorgradskandidater til forskerutdanningen ved fakultetet.  Av 
disse har åtte internasjonal bakgrunn. Det ble avlagt 18 nye doktorgrader i 2011, og i 2012 forventer 
vi at tallet på disputaser vil øke. Sammenlignet med tidligere år går det nå kortere tid fra kandidatene 
blir tatt opp til de fullfører. Avhandlingene som ble innlevert i 2011 understreker bredden i de 
samfunnsvitenskapelige fagene. Temaer fra dette året er blant annet flyten av internasjonal kapital, 
politikk i kinesiske museer og islamsk kvinnefrigjøring i Sudan. 
 

Forskning  

Fakultetet har fem strategiske forskningssatsninger for perioden 2011-2015: 

 Utviklingsrelatert forskning 

 Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) 

 Demokrati og rettstat 

 Klimaforskning 

 Informasjon, kommunikasjon og kultur 

Satsningene representerer felt der forskningen er sterk, men også områder hvor vi ønsker å 
videreutvikle fler- og tverrfaglige samarbeid mellom fakultetets institutter og andre aktører.   

I 2011 ble Bergen senter for konkurransepolitikk (BECCLE) opprettet. Senteret er en tverrfaglig 
satsing mellom Institutt for økonomi, Det juridiske fakultet og Norges Handelshøyskole. Senteret 
samarbeider med Konkurransetilsynet, og har ambisjoner om å skape et forskningsmiljø i front innen 
feltet konkurransepolitikk. 

Den eksternt finansierte forskningsaktiviteten ved fakultetet har hatt en god utvikling, og utgjorde 
46,1 millioner kroner i 2011 – en økning på 2 millioner fra 2010. Søknadsaktiviteten har vært større 
enn i 2010 både i tallet på søknader og i beløp. Det er kommet bevilgninger til nye prosjekter fra 
VAM-programmet, Verdikt, Utdanning 2020 og gjennom det nasjonale fellesløftet.  

Fakultetet har flere forskere som hevder seg godt i den internasjonale konkurransen, og vi fortsetter 
arbeidet for å øke søknadsaktiviteten til ERC og EUs rammeprogrammer. Søknadsaktivteten til ERC 
har også økt i 2011, og flere av prosjektene har oppnådd svært god bedømming.  

Publiseringsresultatene for 2011 er tilfredsstillende (211,9 poeng). Dette er en nedgang på 14 % fra 
2010, men likevel på samme nivå som i 2009 (211 poeng).  

Kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger er fortsatt skjev. Prosentdelen kvinner i vitenskapelige 
stillinger har gått ned, og fakultetet ønsker å rekruttere flere kvinner til ledige stillinger. I løpet av 
våren 2012 legger fakultetet fram en ny tiltaksplan for likestilling for å kunne møte disse 
utfordringene. 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet og omverdenen 

Internasjonalisering i forskning  
Ved alle de samfunnsvitenskapelige instituttene er internasjonalt samarbeid en viktig del av 
forskningen. Dette kommer til syne gjennom feltarbeid, internasjonale forskningsprosjekter, 
utveksling og forskningsopphold, eller gjennom å delta på eller arrangere internasjonale konferanser. 
Det internasjonale samarbeidet er globalt. Vi har for eksempel forskningssamarbeid på Hawaii og 
med land som Kina, Nepal og Sudan, i tillegg til en rekke europeiske land. Samarbeidet med våre 
nordiske naboinstitusjoner står også sterkt, og i løpet av høsten 2011 og våren 2012 har flere av 
instituttene samarbeidet med danske, svenske og finske universiteter om søknader til det nordiske 
forskningsrådsamarbeidet NORDCORP (Nordic Collaborative Research Projects). Gjennom Norads 
program for masterstudier (NOMA) og Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning 
(NUFU) har blant annet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for geografi 
hatt prosjekter i Nepal. De to instituttene arbeider nå for å inngå et samarbeid i Nepal gjennom 
prosjektsøknad til NOMA- og NUFU-programmenes etterfølger NORHED (The Norwegian Programme 
for Capacity Building in Higher Education and Research for Development).  

Studentmobilitet  
Også i 2011 har fakultetet registrert en solid økning i studentmobiliteten. Dette gjelder særlig 
utreisende studenter. Tallene viser at 33 prosent av de uteksaminerte kandidatene ved fakultetet har 
hatt et studieopphold i utlandet, noe som betyr at vi har nådd målet om minst 30 prosent utveksling 
som fastsatt i Handlingsplan for UiBs internasjonale virksomhet. Innføringen av UiBs internasjonale 
uke og én årlig søknadsfrist for utveksling kan ha medvirket til det gode resultatet. 

I 2011 rettet vi særlig oppmerksomhet mot Storbritannia og Kina. Høsten 2011 gjennomførte vi 
kontaktreiser til flere av våre partnerinstitusjoner i Storbritannia, og vi inngikk nye avtaler med 
University of St. Andrews, University of Essex, University of Warwick og School of Oriental and 
African studies (SOAS) ved University of London. Vi har også opprettholdt oppmerksomheten mot 
Kina gjennom tilrettelagte studieopphold med Fudan University i Shanghai i regi av Institutt for 
sosialantropologi og Institutt for sammenliknende politikk. 

Arbeidslivspanel 
Det ble i 2011 opprettet et rådgivende arbeidslivspanel ved fakultetet. I tillegg til representanter fra 
alle instituttene har panelet også representanter fra Hordaland fylkeskommune, NAV Hordaland, 
Bergens Tidende, Statoil, Adecco, Konkurransetilsynet og Bergen Næringsråd. Panelet gir råd 
hovedsakelig i forbindelse med fakultetets undervisningsportefølje. Gjennom de tre møtene som er 
avholdt, har panelet bidratt med innsikt i blant annet arbeidslivets syn på internasjonalisering i 
utdanningen, forholdet mellom bachelor- og mastergraden og arbeidet med å implementere 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 

Alumni 
Universitetet i Bergen arbeider med å etablere et alumninettverk. Fakultetet har i 2011 bidratt i 
dette gjennom å gjøre Alumniportalen kjent blant sine uteksaminerte kandidater, utforme innhold i 
portalen og gjennomføre arrangementer og tiltak i fagmiljøene. Dette har gitt gode resultater i form 
av en sterk økning i antall registrerte alumni.   

Praksis i arbeidslivet 
I 2011 utviklet fakultetet i samarbeid med Institutt for sammenliknende politikk et pilotprosjekt for å 
gi flere fagområder mulighet for å tilby praksis i utdanningen. Erfaringer fra praksisemnet som tilbys 
ved Institutt for sammenliknende politikk viser at praksis er et svært godt redskap for å synliggjøre 
arbeidslivsrelevans – ikke bare for studentene, men også for bedrifter som får anledning til å 
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rekruttere kompetente samfunnsvitere. I praksisemnet er studentene utplassert i bedrifter i 
bergensregionen og i Brussel, der de arbeider blant annet med kartlegginger, evalueringer, analyser 
og informasjonsarbeid. I 2012 vil Institutt for økonomi være pilot for praksisprosjektet. 
 

Veien videre – utvalgte prioriteringer for 2012  

Internasjonalt gradssamarbeid  
Det første kullet fra Erasmus Mundus-programmet i systemdynamikk uteksamineres sommeren 
2012. Erasmus Mundus er EUs program for fellesgrader. Under studiet oppholder studentene seg ved 
flere av partneruniversitetene i Europa. Ved SV-fakultetet er programmet et utgangspunkt for videre 
satsinger for å plassere UiB og det samfunnsvitenskapelige fagmiljøet i det internasjonale 
utdanningsfeltet. 

Rekruttering av studenter  
For å sikre fortsatt gode søkertall til bachelor- og masterstudiene skal fakultetet i 2012 lage en 
handlingsplan for rekruttering. Målet er å drive mer målrettet rekruttering, blant annet ved å utvikle 
og sette i gang tiltak for å gi søkere og studenter bedre kjennskap til fakultetets faglige profil. Slik skal 
vi få enda flere dyktige og motiverte studenter på studieprogrammene vi tilbyr. 

Arbeidslivsrelevans  
I EUs melding om modernisering av høyere utdanning er arbeidslivsrelevans et prioritert område. 
Også fakultetet ser arbeidslivsrelevans som en sentral oppgave i tiden framover. Det er viktig at 
studentene erfarer at det å ta en samfunnsvitenskapelig utdanning gir et konkurransefortrinn i 
arbeidsmarkedet. Vi vil synliggjøre arbeidslivsrelevans gjennom å videreføre ordningen med 
arbeidslivspanel, øke samarbeidet med Karrieresenteret og gjennomføre pilotprosjekt for praksis.  

Kvalitetssikring av studiene 
I 2012 skal vi utarbeide felles rutiner for publisering av program- og emneevalueringer i den nye 
kvalitetsportalen. I tillegg vil fakultetet vektlegge studentevaluering av undervisningen, og flere 
fagmiljø har planlagt et prøveprosjekt med ressursgrupper som evalueringsform. Målet er å gjøre 
tilbakemeldingene på undervisningstilbudet bedre, blant annet ved at det gis underveisevalueringer 
og at forelesere og studenter i større grad involveres i gjennomføring og oppfølging. 

Forskning  
Fakultetet legger vekt på at det skal være balanse mellom frie grunnforskingsmidler og midler fra 
tematiske programmer fra ulike eksterne finansieringskilder. Disiplinorientert forskning i 
kombinasjon med tematiske programmer gir gode forutsetninger for å videreutvikle robuste 
forskningsmiljøer som publiserer på høyt nivå og som er attraktive samarbeidspartnere nasjonalt og 
internasjonalt.  

Eksterne midler 
Det er et særskilt mål å oppnå økt EU-finansiering på sentrale forskningsfelt, gjerne koblet til våre 
satsningsområder. Sommeren 2012 lyser EU ut sin siste utlysning i FP7, det 7. rammeprogram. Her er 
det forventet store utlysninger som har relevans for våre fagmiljø, innenfor generelle 
samfunnsvitenskapelige emner, samfunnssikkerhet og terror samt matvareproduksjon og 
matsikkerhet.  Vi vil arbeide med å bistå fagmiljøene med støtte slik at våre forskere kan hevde seg i 
konkurransen om disse midlene.  


