
 

 

Medborgerstipendet 
DIGSSCORE utlyser 1-3 stipender til masterstudenter ved Universitetet i 

Bergen 

Masterstudenter ved Universitetet i Bergen inviteres til å søke om masterstipend knyttet til 

Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (Digital Social Science Core Facility, 

DIGSSCORE).  Studenter kan søke om stipendet når tema og foreløpig veileder er avklart, og 

må søke før arbeidet med masteroppgaven er i gang.  Masterstudenter ved alle institutter ved 

UiB knyttet til Norsk medborgerpanel eller Medborgerlaben kan søke. 

DIGSSCORE er en infrastruktur for avansert samfunnsvitenskapelig datainnsamling og 

tverrfaglig forskning ved Universitetet i Bergen. Fasiliteten brukes blant annet til å 

gjennomføre labeksperimenter, samt nyskapende spørreundersøkelser i Norsk 

medborgerpanel (NMP). NMP samler inn data med vekt på følgende tematikker: 

(1) Klima og miljø 

(2) Politisk adferd, demokrati og kommunikasjon 

(3) Mangfold, ekstremisme og menneskerettigheter 

(4) Territorielt demokrati og reform 

- Korona: Det ble samlet inn en god del korona- og holdningsdata i 2020 som 

kan være interessant å studere, eller å følge videre med flere spørsmål 

Vi er interessert i prosjekter som vil benytte individdata fra Norsk medborgerpanel til å belyse 

problemstillinger som kan knyttes til et av disse temaene, og/eller prosjekter som vil benytte 

seg av Medborgerlaben til å f.eks. gjennomføre lab-eksperimenter eller fokusgrupper. Andre 

faglig motiverte problemstillinger som kan undersøkes ved hjelp av Medborgerlaben eller 

Norsk medborgerpanels bakgrunnsvariabler (sosiodemografiske indikatorer), 

medievanevariabler eller politiske adferdsvariabler (partivalg, stemmegivning osv.) er også 

velkommen. Det er også mulig å bruke data frå Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben 

for masterstudentar, uten å ha Medborgerstipend. Ta kontakt med DIGSSCORE for dette. 

DIGSSCORE masterstipend er på kr. 25.000 og er et personlig og skattefritt stipend. Ved 

oppstart av masteroppgaven utbetales 20.000 kr., mens det resterende beløpet utbetales ved 

bevis på bestått masteroppgave. De som blir tildelt masterstipendet blir invitert til deltakelse i 

et spennende og dyktig tverrfaglig og internasjonalt fagmiljø og forskningsnettverk med base 

i 2. etasje i Sofie Lindstrøms hus, Rosenbergsgate 35. 

Vi søker deg som: 

• Skal levere masteroppgave minst et helt semester og maks tre semestre fra 

søknadstidspunktet. 

• Er faglig nysgjerrig, ambisiøs og har gode karakterer i studiet så langt 

• Ønsker å bli veiledet av en fagperson som har erfaring fra Norsk medborgerpanel eller 

Medborgerlaben. 

• Kan dokumentere nødvendig metodekunnskap 

• Liker å samarbeide 



 

 

 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

• Kortfattet søknadsbrev som beskriver motivasjonen for å søke DIGSSCORE sitt 

masterstipend. Brevet skal inneholde navn, adresse, telefon, e-post, tidspunkt for 

oppstart og planlagt innlevering og veileders navn. 

• En kort foreløpig prosjektbeskrivelse (maks 2 sider) 

• Karakterutskrifter fra universitet/høgskole 

 

DIGSSCORE 

Den UiB-baserte infrastrukturen DIGSSCORE bruker mulighetene digitaliseringen av 

samfunnet gir i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Samtidig skal DIGSSCORE 

bidra til næringsrelevant kompetansebygging i krysningsfeltet mellom samfunnsfag og 

digitale ferdigheter. DIGSSCORE mottok en betydelig 5-årig bevilgning fra Bergens 

forskningsstiftelse (nå Trond Mohn stiftelse) i januar 2016, og ble da etablert i 2016. Norsk 

medborgerpanel har hatt undersøkelser i felt siden 2013.  

DIGSSCORE inkluderer per i dag Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben. Miljøet er 

utformet for å maksimere muligheter for faglig fornyelse og samarbeid i samfunnsfag og 

flerfaglig forskning. Medborgerlaben holder til Rosenbergsgate 35, Sofie Lindstrøms hus, ved 

Universitetet i Bergen. 

Ytterligere informasjon om DIGSSCORE, Medborgerlaben, Norsk medborgerpanel og 

innholdet i undersøkelsene finnes her: 

• På nettsidene til DIGSSCORE: uib.no/digsscore 

• På nettsidene til Norsk medborgerpanel: uib.no/medborger 

• NSD: http://www.nsd.uib.no/nsddata/serier/norsk_medborgerpanel.html  

 

 

Har du spørsmål om utlysningen, ta kontakt med digital leder, Erla Løvseth, på 

erla.lovseth@uib.no 

 

Søknaden sendes per e-post til Hiwa Målen (hiwa.malen@uib.no) og Erla Løvseth 

(erla.lovseth@uib.no). 
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