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Overordnet mål
Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal
utvikle grunnleggende kunnskap om samfunnet gjennom forskning, utdanning og
offentlig meningsutveksling. Våre fagmiljøer skal utvikle solid innsikt i de utfordringer samfunnet står overfor. Vi skal
bidra til framtidens kultur-, nærings- og
samfunnsliv, til et levende demokrati, og til
et globalt kunnskapssamfunn. Fagmiljøene
skal rekruttere og utdanne dyktige fagfolk,
hevde seg internasjonalt og ha høy kvalitet
i all sin virksomhet.

Omtale
Sentralt i våre fag står de sosiale, kulturelle,
politiske og økonomiske prosesser som driver samfunnsutviklingen. Våre fagmiljøer
og studenter skal bidra til å forstå denne
utviklingens karakter, forutsetninger og
konsekvenser. Slik innsikt og forståelse
skal gi kompetanse som er relevant for
forskning, utdanning, næringsliv og offentlig virksomhet.
Gjennom nysgjerrighet, kreativitet og dialog skal fagmiljøene og studentene ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet forvalte,
skape og forløse kunnskap på internasjonalt nivå. Virksomheten skal være forankret
i forskningsuniversitetets verdier: frihet,
uavhengighet og høy etisk standard.
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Nasjonale fagevalueringer og internasjonale rangeringer bekrefter at våre miljøer

hevder seg i den internasjonale forskningsfronten. Vi samarbeider godt med sterke
internasjonale miljøer. Den disiplinbaserte
organiseringen av våre sju institutt skal
sikre et solid faglig nivå på forskningen.
Hovedutfordringen er å forløse potensial
for samarbeid og skape et godt samspill
mellom disiplinbasert forskning og nyskapende tverrfaglighet. Alle fast vitenskapelig
ansatte har rett og plikt til både å forske
og undervise.
Fakultetet tilbyr et bredt spekter av disiplinære og tverrfaglige studieprogrammer,
som alle er forskningsbaserte og kvalifiserer
for videre studier til og med doktorgrad.
Internasjonale utvekslingsavtaler gir attraktive fagtilbud for innreisende og utreisende studenter. På utdanningsfeltet er
hovedutfordringen å finne en god balanse
mellom fagmiljøenes egenart og samfunnets etterspørsel.
Endringer i rammebetingelsene for universitets- og høgskolesektoren gir fakultetet
utfordringer og muligheter. Finansieringsgrunnlaget blir i økende grad resultatbasert, og det kreves ekstern finansiering for å
vedlikeholde og videreutvikle faglig aktivitet. For å møte utfordringene må fagmiljøene evne å skape størst mulig merverdi av
kjernevirksomheten, samtidig som eksternt
inntjente midler må brukes til nettopp å
styrke denne virksomheten.
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FORSKNING
Mål
Det samfunnsvitenskapelige
fakultet skal bidra med forskning
som gir innsikt i samfunnsmessige
sammenhenger og utfordringer. Våre
miljøer skal hevde seg internasjonalt,
og fagdisiplinene skal videreutvikles
og styrkes gjennom arbeid med
teori, metode og prosjektutvikling.
Samtidig skal det satses på flerfaglig
forskning på tvers av disipliner og
fakulteter. Forskningen skal være fri og
uavhengig, med høy etisk standard.

Strategier
• Fagmiljøene ved instituttene utgjør
grunnpilaren i forskningen ved
fakultetet. Fagmiljøene skal ha
ambisjoner om publisering på topp
nivå. Det skal legges stor vekt på
at forskningen skal formidles til
allmennheten.
• Fagmiljøene skal være preget av
godt samarbeid, strategisk ledelse
og tett dialog mellom forskere,
forskergrupper og institutt- og
fakultetsledelse.
• Flere av fakultetets forskningsmiljøer
skal oppnå anerkjennelse som
internasjonalt ledende fagmiljø.
Dette kan gjelde forskningsgrupper,
prosjekter, fagdisiplinære felt eller
tematiske satsinger. Fagmiljøene
skal samarbeide med relevante
og anerkjente forskningsmiljøer
nasjonalt og internasjonalt.
• Fagmiljøene skal hevde seg i nasjonale
og internasjonale konkurranser om
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forskningsmidler. Ekstern finansiering
skal styrke kvaliteten på forskningen
og gi god rekruttering på viktige felt.
• Fagmiljøene skal tiltrekke seg
dyktige medarbeidere i alle typer
vitenskapelige stillinger. Høy kvalitet
på faglig virksomhet skal sikre
god rekruttering til stipendiat- og
postdoktorstillinger.
• Forskerutdanningen skal styrkes
gjennom god integrasjon i
fagmiljøene og videreutvikling av
forskerskoler og andre tiltak knyttet
til disiplinære og tematiske satsinger.
• Strategiske satsinger skal bidra til
fler- og tverrfaglige tilnærminger
og forskningsbasert kunnskap om
samfunnets utfordringer. Fakultetet
vil i planperioden særlig satse på:
- Utviklingsrelatert forskning
- Velferd, arbeidsliv og migrasjon
- Demokrati og rettsstat
- Klimaendringer og samfunnsmessige
konsekvenser og tiltak
- Informasjon, kommunikasjon og
kultur

Omtale
Fagmiljøer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er anerkjent internasjonalt og
kan vise til en positiv utvikling i forskningsvirksomheten. Økt publiseringsaktivitet og
vekst i den eksternt finansierte virksomheten er oppnådd i sterk faglig konkurranse
nasjonalt og internasjonalt. Ambisjonen er
å styrke forskningsvirksomheten ytterligere
gjennom nyrekruttering, ressursmessige
prioriteringer og fagutvikling i gode kollegiale fellesskap.
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Rekruttering av dyktige medarbeidere står
sentralt i videreutviklingen av fagmiljøene.
Dyktige stipendiater og postdoktorer er en
viktig del av den forskningsstrategiske satsingen og avgjørende for faglig nyskaping
og videreutvikling av forskningsmiljøene.
Forskerutdanningen skal sikres høy kvalitet gjennom tett kobling til forskningen i
grunnmiljøene. Stipendiatene skal kunne
delta i lokale, nasjonale og internasjonale
forskerskoler.
Fagmiljøene skal ha et godt kollegialt
samarbeid som støtter opp om prosjektutvikling og publisering, og som bidrar
til gode resultater både for den enkelte
og for fagmiljøet. Eksterne evalueringer
av miljøene vil bli brukt i arbeidet med å
videreutvikle fagdisiplinene.
Sterk disiplinforankring gir våre fagmiljø et
fortrinn i konkurransen om ekstern finansiering. Samarbeid på tvers av fagmiljøene,
gjennom utvikling av tematiske satsingsområder, er også viktig for å utvikle gode
analyser av samfunnsmessige utfordringer
og sammenhenger.
Det er et viktig ledelsesansvar å legge til
rette for at alle vitenskapelig ansatte får
gode rammevilkår for å forske og bidra
til undervisning og formidling. Vi har et
felles ansvar for å utnytte, videreutvikle og
forløse det faglige potensialet som ligger
i våre miljøer. Forskere skal ha mulighet
til å bygge kompetanse i faglig lederskap,
både gjennom veiledningsoppgaver og ledelse av forskningsprosjekter. Fakultetet
vil i strategiperioden sette inn tiltak for å
øke kompetansen i prosjektutvikling og
prosjektledelse.
Fakultetet vil legge til rette for faglige
arenaer, møteplasser og koordinering for
å styrke forskningssamarbeidet på tvers
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av instituttene. Vi skal også samarbeide
med relevante forskningsmiljøer utenfor
fakultetet og fortsatt prioritere instituttene
i randsonen i Bergen. Forskningsopphold,
bistillinger, prosjekter og nettverk skal
bidra til å utvikle faglig samarbeid, heve
kvaliteten i forskningen og styrke den internasjonale profilen. Professor II-stillinger
er en nyttig ressurs som bør utnyttes bedre
til prosjektutvikling, internasjonalisering
og til å øke kvinneandelen i vitenskapelige
stillinger.
Følgende aspekter bør kjennetegne fakultetets strategiske satsinger:
• Forskningen er nyskapende og har
god institusjonell forankring
• Forskningen oppnår ekstern
finansiering eller blir prioritert ved
intern ressurstildeling
• Det er forventninger til framdrift og
til hva satsingen skal oppnå
• Forskningsfeltet har en kritisk masse
av forskere og gode muligheter for
rekruttering av studenter, stipendiater
eller postdoktorer
• Tverrfaglig og eventuelt tverrfakultært
samarbeid er etablert, og det finnes
møteplasser på tvers av fagmiljøer
• Det er etablert nasjonalt og
internasjonalt samarbeid av betydelig
omfang og forskerne har vitenskapelig
produksjon på høyt nivå
Det er viktig å utnytte mulighetene for
ekstern finansiering der dette er relevant
og kan heve kvaliteten i kjernevirksomheten. Det skal arbeides for å styrke den
forskningsadministrative kompetansen slik
at det kan gis god administrativ støtte til
søknadsutvikling og i driftsfasen av prosjektene.
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Fakultetet vil i strategiperioden
særlig prioritere følgende
tematiske forskningsfelt:
› Utviklingsrelatert forskning
Forskningsfeltet har lange tradisjoner ved fakultetet, og globale utfordringer blir stadig mer
aktuelle. Forskningen i våre fagmiljø foregår
langs to hovedakser. Den ene aksen dreier seg
om regionalt fokuserte og globalt komparative
studier av kultur, samfunn og politiske prosesser.
Den andre aksen dreier seg om studier av globale
utfordringer og lokal tilpasning, med særlig vekt
på forholdet mellom ressurser, fattigdom, helse
og makt. Her er det et mål å bygge god kompetanse på de store regionene.

› Velferd, arbeidsliv og migrasjon
En grunnleggende utfordring i årene framover
er vedlikehold og utvikling av det norske velferdssamfunnet. Dette utfordres av demografiske
endringer, migrasjon, økende sosial og kulturell
heterogenitet, nye helsepolitiske utfordringer, samt globalisering av økonomi, politikk
og arbeids- og næringsliv. Studier i Norge og
internasjonalt av de komplekse samvirkende
prosesser som bidrar til velferdsstatens utvikling
og endring, skal gi ny viten og innsikt om velferdsstatens utvikling.

› Demokrati og rettsstat
Demokrati og styringsutfordringer er et grunnleggende tema i samfunnsvitenskapene. Temaene må stadig nytenkes og prøves mot nye
globale utfordringer. Det gjelder for eksempel
klimautfordringer og ressursforvaltning, multi-

kulturalisme, migrasjonsstrømmer, trusler mot
ytringsfrihet og brudd på politiske og sosiale
rettigheter. Samfunnsendringer og tiltakende
rettsliggjøring reiser viktige spørsmål om vilkårene for politisk deltakelse, maktfordeling
og beslutningsprosesser.

› Klimaendringer og samfunnsmessige
konsekvenser og tiltak
Miljø-, ressurs- og klimaspørsmål er sentrale for
framtidens samfunn, lokalt så vel som globalt.
Våre fagmiljø skal bidra med kunnskap og innsikter om rammebetingelser, kommunikasjon og
beslutningsprosesser i klima- og miljøpolitikken,
samtidig som vi skal ha et overordnet perspektiv
på konsekvenser, tilpasning og tiltak knyttet til
klimaendringer. For å utvikle dette forskningsfeltet skal det utvikles nettverk for samarbeid,
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

› Informasjon, kommunikasjon
og kultur
Kommunikasjonsmåter og -prosesser spiller en
viktig rolle i politiske, økonomiske, sosiale og
kulturelle prosesser i samfunnet. Sammenhengen mellom kultur, kommunikasjon og kommunikative uttrykk skal adresseres. Dette innebærer også analyse av sammenhenger mellom
medienes rolle, deres informasjonsteknologiske
forutsetninger og konsekvenser, og allmenne
kulturelle prosesser på ulik nivå i samfunnet.

UTDANNING
Mål
Det samfunnsvitenskapelige
fakultet skal tilby forskningsbasert
utdanning med høy faglig kvalitet.
Studentene skal bidra til framtidens
kultur-, samfunns- og næringsliv, og
utdanningen skal stimulere til kritisk
tenkning, akademisk dannelse og etisk
refleksjon. Utdanningen kvalifiserer
for akademisk virksomhet og for annet
arbeid i samfunnet hvor det stilles krav
til vitenskapelig innsikt, kunnskap og
analytisk tenkning.

Strategier
• Undervisningstilbudet skal
videreutvikles med utgangspunkt i
disiplinene, fagmiljøenes egenart og
samfunnets etterspørsel.
• Fakultetet skal rekruttere dyktige
og motiverte studenter gjennom
attraktive studietilbud. Vi skal
opprettholde god opptakskvalitet,
sikre god gjennomstrømning og
begrense uønsket frafall.
• Trivsel og et godt studentmiljø
skal ivaretas ved at studenter og
stipendiater inkluderes i fagmiljøet
og i aktuelle forskningsfellesskap.
Studentorganisasjonene skal ha gode
vilkår for sitt miljøskapende arbeid.
• Fakultetet vil øke studentmobilitet
gjennom utvikling av internasjonale
studietilbud og et velorganisert og lett
tilgjengelig utvekslingstilbud.
• Kontakten med samfunnsog næringsliv skal styrkes
gjennom videreutvikling av
alumnusvirksomhet, praksisplasser,
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arbeidslivspanel og andre relevante
tiltak.
• Forskerutdanningen skal integreres
i utdanningsfeltet både faglig og
administrativt. Dette skal gi et
helhetlig utdanningsløp i tråd med
utviklingen innen europeisk høyere
utdanning.
• Forskerutdanningen skal være
preget av forskningsfrihet, gode
veilederforhold, inkluderende og
inspirerende fagmiljø, forankring
i grunnmiljøene samt en tett og
helhetlig oppfølging av kandidatene.
• Etter- og videreutdanningstilbudet
skal utvikles på fagområder knyttet
til fagmiljøenes kjernevirksomhet og
gi grunnlag for å styrke relasjoner til
omverdenen.

Omtale
Studietilbudet skal fornyes og videreutvikles i takt med faglige utfordringer og
samfunnets endrede behov. Tilbudet skal
dimensjoneres med tanke på etterspørsel,
opptakskvalitet og god ressursutnyttelse.
Læringsmiljøet skal omfatte god og variert
undervisning, gode informasjons- og veiledningstjenester, bibliotektjenester, gode
studentarbeidsplasser, IT-ressurser og andre
støttefunksjoner.
Studentene skal møte et velorganisert
studentmottak og en informasjons- og
veiledningstjeneste med høy kvalitet. Fakultetet vil stimulere til studentaktivitet og
god dialog med studentorganisasjonene, og
studentenes motivasjon og mobilitet skal
kartlegges med tanke på frafall og gjennomstrømming.

Universitetet i Bergen › Det samfunnsvitenskapelige fakultet › Strategi 2011–2015

Forskningsbasert utdanning og tett oppfølging fra aktive forskere og kompetente
veiledere skal bidra til studentenes faglige
utbytte. Studentene skal få tilbud om ulike
undervisningsformer og prøves gjennom
ulike vurderingsformer.
Fagmiljøene skal benytte evalueringer i revisjon og utvikling av undervisningsopplegg. Jevnlige emneevalueringer, programsensorrapporter, programevalueringer og
andre tiltak skal brukes for å videreutvikle
våre studietilbud.
De internasjonale studentene er en viktig
ressurs og må tilbys god faglig og sosial
integrering. Fakultetet vil utrede muligheter for å etablere flere engelskspråklige
kurstilbud som kan vekke interesse blant
internasjonale studenter. Samtidig skal
kompetansen i engelsk som studie- og arbeidsspråk for våre norske studenter heves.
Utvekslingstilbudet skal være faglig attraktivt, velorganisert og lett tilgjengelig bl.a.
gjennom anbefalte utvekslingsløp. Valg av
studiested i utlandet skal skje etter faglige
anbefalinger, og helst være ved universiteter
hvor det også er etablert forskningssamarbeid.
Undersøkelser viser at våre kandidater er
etterspurte og attraktive i et stadig mer
krevende arbeidsmarked. Informasjon om
deres kompetanse og fortrinn skal kommuniseres til samfunns- og næringsliv
gjennom tiltak som alumnusvirksomhet,
utvikling av praksisplasser og bruk av arbeidslivspanel. Læringsutbyttebeskrivelsene
skal gi et godt bilde av hvilke kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse våre
kandidater har etter fullført utdanning.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en
velorganisert forskerutdanning. Stipendiatene skal være godt integrert i fagmiljøenes
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forskerfellesskap. Tilbudet til kandidatene
skal styrkes gjennom etablering av disiplinære og tematiske forskerskoler i samarbeid
med andre fagmiljø i Norge. Fakultetet vil
styrke veiledningstilbudet og sørge for at
kandidatene får tett faglig oppfølging. Det
skal arrangeres seminarer og etableres felles
møtearenaer for å bidra til at alle kandidatene blir integrert i gode og stimulerende
fagmiljø.
Mange doktorgradskandidater vil få en yrkeskarriere utenfor akademia. Dette gir et
ansvar for at forskerutdanningen også skal
ha arbeidslivsrelevans utenfor forskningen.
Pliktarbeid og formidlingsdel bør være
variert og relevant for arbeidslivet, både
innenfor og utenfor akademia.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal
ha et godt etter- og videreutdanningstilbud
tilpasset det mangfold av behov samfunnet har for utdanning av kortere og lengre
varighet. Etter- og videreutdanningen skal
være forankret i forskningen og underlagt
samme strenge krav til kvalitetssikring som
den ordinære undervisningen. Markedsføringen av tilbudene rettet mot ulike grupper søkere må styrkes.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil
bidra til å utdanne lærere med en solid
samfunnsvitenskapelig grunnutdanning.
Fakultetet vil derfor fortsette å utvikle det
didaktiske tilbudet innen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på en måte som
kan tjene samfunnet. Gjennom et faglig
forankret og kvalitetssikret tilbud ønsker
vi å tilby en lærerutdanning som bygger på
en faglig spesialisering. Det fagdidaktiske
tilbudet skal sikre at våre kandidater har
den kompetansen de trenger for å undervise i skolen.
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FORMIDLING,
KOMMUNIKASJON
OG SAMFUNNSDIALOG
Mål
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
skal utnytte samfunnsfagenes
spesielle forutsetninger for å bidra
til det offentlige ordskiftet og til
samfunnsutviklingen, både nasjonalt
og internasjonalt. Fagmiljøene skal
være i aktiv kommunikasjon og
kontakt med samfunnet. Publisering,
undervisning og formidling av
kunnskap til omverdenen skal vise
nysgjerrighet, kvalitet, innsikt og
engasjement.

Strategier

• Formidling av faglig virksomhet skal
bidra til å skape allmenn interesse for
fakultetets utdanningstilbud.
• Fagmiljøenes egen formidlingskompetanse skal utnyttes og heves.
I kommunikasjon med omverdenen
skal vi ligge langt fremme i bruk av
digitale medier.
• I kommunikasjon med omverdenen
skal fakultetet og instituttene
fungere som premissleverandører
ved å initiere, planlegge og være
med på å forme nye prosjekter og
forskningsprogram.

Omtale

• Kommunikasjon med omverdenen
skal være preget av universitetets
verdigrunnlag. Det legges til rette
for publisering i åpne, institusjonelle
arkiver.
• Ekstern og intern kommunikasjon
skal være en tydelig og integrert del
av virksomheten i fagmiljøene, og
den internasjonale dimensjonen i
formidlingen skal videreutvikles.
• Intern og ekstern kommunikasjon
skal videreutvikles, både i forhold
til utdanning og forskning. Både
disiplinbasert og tverrfaglig
virksomhet skal prioriteres i
formidlingen. Gode og tydelige
webbaserte løsninger skal bidra til en
god samfunnsdialog.

En av universitetets hovedoppgaver er å
spre og formidle resultater fra forskning og
legge til rette for at institusjonens ansatte
og studenter kan delta i samfunnsdebatten. Publisering innebærer en formidling
av forskningsprosessen og dens resultater
til forskerfellesskapet gjennom presentasjoner, seminarer og konferanser, samt
skriftlige publikasjoner på internett eller
i trykte medier. Undervisning foregår i
faglig kommunikasjon med studentene
og organiseres i stor grad ved hjelp av
web-kommunikasjon. Når det gjelder
formidling av kunnskap til omverdenen,
og samfunnskontakt, foregår den både til
aktuelle målgrupper og til en interessert
allmennhet.
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ORGANISASJON
OG ARBEIDSPLASS
Mål
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
skal organiseres slik at faglige mål og
hensyn til kvalitet på virksomheten
blir ivaretatt. Arbeidsmiljøet skal bidra
til kvalitet i hele virksomheten, være
stimulerende, utviklende, inkluderende
og preget av gjensidig respekt.

Strategier

Våre miljøer skal bidra til det offentlige
ordskiftet, og vi skal også ha en rolle som
premissleverandør overfor samarbeidspartnere og forskningsprosjekter. For å
fremme formidlingskompetansen i den
vitenskapelige staben skal det arrangeres
formidlingskurs, spesielt for yngre forskere.

bidra til å rekruttere nye studenter. I rekrutteringen er internasjonale studenter,
studenter fra andre universitet og høgskoler, samt elever i videregående skole, viktige
målgrupper. Det skal også satses videre på
alumnusvirksomheten som del av rekrutteringsarbeidet.

Faglig profilering skal gi kunnskap om,
og interesse for, vår virksomhet, og også
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• Fakultetets ledelses- og
styringsmodeller skal ha utgangspunkt
i god faglig og personalmessig ledelse,
og sikre kollegial medvirkning og
medbestemmelse. Instituttlederne
skal ha en sentral rolle både faglig
og personalmessig i utviklingen av
fagmiljøene.
• Det skal arbeides aktivt for å
rekruttere de beste fagpersoner i
alle typer stillinger. Tiltak for å
bedre kjønnsbalansen vil ha høy
prioritet. Rekruttering skal gi økt
andel kvinner i vitenskapelige
stillinger og menn i administrative
stillinger. Kvinnelige postdoktorer
og førsteamanuenser vil få særskilte
ordninger for videre kvalifisering der
de er underrepresentert.
• Ledelsen skal ha økt fokus på
arbeidsmiljøets betydning for
virksomheten og for medarbeidernes
personlige og faglige utvikling.
Ledelsen skal styrke sin kompetanse
på dette området og arbeide
systematisk og kontinuerlig med
utvikling av arbeidsmiljøet i
samarbeid med vernetjenesten.

• Samarbeidet mellom vitenskapelig og
administrativt ansatte skal være preget
av gjensidig forståelse og respekt.
Det skal være god balanse mellom
vitenskapelige og administrative
stillinger.
• Fakultetet skal opprettholde en god
ressursforvaltning som støtter opp om
faglige prioriteringer og planer. Det
skal arbeides videre med modeller
og styringsverktøy for å ivareta god
økonomistyring.
• De administrative tjenestene skal
organiseres og videreutvikles gjennom
ulike former for fellestjenester
der hensynet til kvalitet, service,
robusthet, fleksibilitet og god
ressursutnyttelse skal være avgjørende.

Omtale
Fakultetets viktigste ressurs er aktive medarbeidere som yter sitt beste. Fakultetet
skal være en attraktiv arbeidsplass for alle
grupper ansatte i alle livsfaser. Rekrutteringsprosessen skal være preget av profesjonalitet og effektivitet. Personalforvaltningen skal være av høy kvalitet, effektiv
og løsningsorientert.
Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for
virksomheten og derfor et ansvar som må
ivaretas både av ledelsen og den enkelte.
Samarbeid og samspill mellom de ulike
gruppene av ansatte og mellom ulike enheter og nivåer ved fakultetet er også avgjørende for virksomheten og arbeidsmiljøet.
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å
medvirke til et godt arbeidsmiljø.
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Alle former for diskriminering må motarbeides. Fakultetet har en utfordring i skjev
kjønnsfordeling, både i vitenskapelige og
administrative stillinger. Kjønnsfordeling
skal tillegges vekt ved tildeling av faste vitenskapelige stillinger. Det er en prioritert
oppgave å øke andelen menn i administrative stillinger, og dette skal tillegges vekt
i rekruttering til administrative stillinger.
Instituttlederne og fakultetsledelsen ivaretar den daglige ledelsen av fakultetets virksomhet og tilrettelegger for beslutninger i
de valgte organene. Instituttlederforum er
en viktig møteplass for utvikling av virksomheten. Fakultetet skal kjennetegnes av
åpne beslutningsprosesser og gode systemer for ressursforvaltning. De ansatte skal
sikres medvirkning og medbestemmelse i
beslutningsprosessene.

Grunnaktiviteten skjer i fagmiljøene. Fakultetsledelsen og administrasjonen har
en koordinerende og støttende funksjon.
Faglige hensyn og hensyn til kvalitet på
tjenestene skal være avgjørende for valg av
organisatoriske strukturer/modeller.
Det skal arbeides systematisk med utvikling av alle administrative støttefunksjoner
basert på kompetanseutviklingsplan for administrasjonen. Det må foretas nødvendige
prioriteringer og omdisponeringer for å
ivareta felt som trenger særskilt styrking.
Fakultetsstyret er det øverste, valgte styringsorganet med myndighet til å fatte vedtak i overordnete og strategiske saker, ressursfordeling og langsiktige prioriteringer.

› Institutt for administrasjon
og organisasjonsvitenskap
Ett av to statsvitenskapelige institutt. Sentralt
står organisasjonsfaglig tilnærming til offentlig
politikk og forvaltning. Organisasjon og organisering antas å være viktig for å forstå sentrale
begreper som demokrati, makt, rettssikkerhet
og effektivitet. Syntesen av organisasjonsfag og
statsvitenskap gir instituttet et komparativt fortrinn, ikke minst i internasjonal sammenheng.

› Institutt for sammenliknende politikk
Vårt andre statsvitenskapelige institutt. Sentralt
står studiet av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser og adferd på lokalt, nasjonalt og
internasjonalt plan. Sammenlikninger på tvers
av politiske systemer og over tid har gitt opphav
til navnet, og bidrar til en betydelig internasjonal
komponent. Instituttet spiller en sentral rolle
i analysen av politiske systemer, både nasjonalt
og internasjonalt.

› Institutt for geografi

Fakultetets organisering
Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen ble etablert i 1970 og feiret
sitt 40-årsjubileum i september 2010. Fagmiljøene har bynær lokalisering sentralt på Nygårdshøyden og består av sju institutter.
Instituttene tilbyr utdanning på alle nivå. Fakultetet har ca 2600 studenter på bachelor- og
mastergradsstudier fordelt på 40 ulike studieprogram. Vi tilbyr 15 bachelorprogram, 14
masterprogram og 10 årsstudier. Noen av disse
er tverrfaglige eller tverrfakultære. Alle institut-
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tene tilbyr doktorgradsutdanning. Fakultetet har
til sammen ca 150 ph.d.-studenter.
I 2010 hadde fakultetet ca 130 årsverk i faste
vitenskapelige stillinger og 81 årsverk i postdoktor- og stipendiatstillinger. Administrativt
og teknisk personale omfatter ca 60 stillinger.
Fakultetet har valgt dekan, og instituttene har
valgt instituttleder. Fakultetsstyret er det øverste,
valgte styringsorganet.
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Samspillet mellom mennesker, natur og samfunn i tid og rom står sentralt ved instituttet.
Viktige spørsmål er hvor og hvordan folk og
ressurser er fordelt, hvordan og av hvem samfunn og ressurser forvaltes, og hvordan ressurser
kan utnyttes på en bærekraftig måte. Forskning
og undervisning er knyttet til naturlige klimaendringer basert på breer, flom, skred og frost;
til natur- og kulturlandskap, biodiversitet og
økologi; til utvikling i fattige land, helse, migrasjon og politisk økologi; til entreprenørskap,
næringsutvikling, omstilling, planlegging og
stedsutvikling; til systemdynamikk og til geografiske informasjonssystemer (GIS).

› Institutt for informasjonsog medievitenskap
Instituttet representerer en unik kombinasjon
av to fag i norsk sammenheng. Bakgrunnen
for denne kombinasjonen er digitaliseringen
av medier og kommunikasjonsformer og et ønske om å styrke tverrfaglig forskning knyttet til

IKT-revolusjonen. Viktige deler av instituttets
medievitenskapelige forskning er relatert til
mediestruktur, medie- og kulturpolitikk, medieestetikk og -retorikk, politisk kommunikasjon,
populærkultur og mediebruk. Sentralt for informasjonsvitenskap er studiet av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi i de ulike sosiale og
organisatoriske kontekster de opptrer i.

› Institutt for sosialantropologi
Instituttet er et av de største antropologiske fagmiljøene i Europa og har spilt en betydningsfull
rolle i utviklingen av moderne sosialantropologi
nasjonalt og internasjonalt. Fagmiljøet er globalt
orientert og spiller en nøkkelrolle innen utviklingsrelatert forskning og utdanning. Instituttet
har særlig sterk forskningsaktivitet innen studier
av Midtøsten, det østlige Afrika, Stillehavsøyene,
Sør- og Sørøst-Asia og Europa, og innen globalt
komparative studier av kultur, nasjon og stat,
lokal religiøsitet, migrasjon og etnisitet, makt og
naturressursforvaltning.

› Institutt for økonomi
Instituttet dekker brede tematiske felt i samfunnsøkonomi. Stabens metodiske kjernekompetanse ligger spesielt i insentivteori, spillteori og
anvendt mikroøkonometri og danner grunnlag
for både teoribasert og empirisk forskning. Instituttet har over tid bygget opp spesiell kompetanse på analyse av store registerdatabaser. Sentrale
forskningsfelt er arbeidsmarkedsøkonomi og
trygdeøkonomi, helseøkonomi, næringsøkonomi og økonomisk organisering, ressurs- og
utviklingsøkonomi.

› Sosiologisk institutt
Forskningen er kjennetegnet av empirisk orientering, med en bred teoretisk og metodisk
innretning. Viktige tema er blant annet sosial
ulikhet, kjønn, velferd, arbeid, utdanning, innvandring, globalisering og miljøproblematikk.
Fagmiljøet er aktivt og sterkt, med omfattende
publiseringsvirksomhet og internasjonale kontakter.
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