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VEDTAKSSAK 

Endring av studieplanen for statsvitenskap 
 
 
Vedlagt følger forslag til endringer i studieplanen for studieretning statsvitenskap. 
Statsvitenskap ønsker å endre emnet STV9100C og slå sammen det som i dag arrangeres som 
et heldagsseminar, og et tilbud av tematiske seminarer og workshop til en serie 
temaseminarer der deltakelse i 10 av 14 seminarer er obligatorisk. Statsvitenskap ønsker å gi 
4 studiepoeng uttelling for STV9100C.  
 
Statsvitenskap vil fjerne studiepoeng for konferansedeltakelse.  
 
 
 
Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i studieplanen for 
studieretning statsvitenskap.  
  

PR-sak:  26/15  

Møtedato:   24.09.15

  



Til: programrådet 

 

 

 
Dato: 22. september 2015 

Endringer i ph.d.- programplanen for studieretning i statsvitenskap 

Institutt for statsvitenskap ønsker å foreta endringer i programplanen for ph.d.-programmet 

studieretning statsvitenskap. 

Endring i STV9100C  

I dag arrangeres dette som et heldagsseminar med innlegg fra flere personer om relevante 

temaer. I tillegg arrangerer ISV en seminarrekke for alle ph.d.-kandidatene på programmet 

som består av ulike tematiske seminarer og workshoper hvor kandidatene presenterer sine 

arbeider og får tilbakemeldinger fra øvrige deltakere. 

I det nye opplegget er tanken at disse to tiltakene slås sammen til en serie temaseminarer. 

Det holdes til sammen 14 seminarer over en periode på 2 år (se vedlegg). Alle kandidater skal 

delta i 10 av seminarene for å få godkjent deltakelse, i tillegg til å presentere paper og være 

førsteopponent 1 gang i løpet av perioden.  

Kandidatene skal rapportere antall seminarer de har deltatt på i fremdriftsrapporten hvert år.  

STV9100C er en del av Doktorgradsseminaret som i tillegg til dette består av et skisseseminar 

(STV9100A) og et kappeseminar (STV9100B). Til sammen gir emnet i dag en uttelling på 3 

studiepoeng. Endringene gjør at kravene til studentene for å bestå emnet øker. Vi ønsker 

derfor at Doktorgradsseminaret skal gi en uttelling på 4 studiepoeng. Midtveisevalueringen 

gjøres også til en del av Doktorgradsseminaret. 

STV9100C vil bytte navn fra Introduksjonskurs til forskerrollen, men vi har ikke bestemt hva 

det nye navnet skal være. Programrådet må gjerne komme med forslag. 

Kandidater som allerede er tatt opp på ph.d.-programmet vil måtte følge deler av 

seminarrekken i det nye STV9100C for å få emnet bestått. Dette gjelder kun noen få 

kandidater.  

Konferansedeltakelse 

Konferansedeltakelse skal ikke lenger gi studiepoeng og tas ut som obligatorisk del av 

opplæringsdelen. Det forventes likevel at kandidatene gjør dette i løpet av ph.d.-perioden.  

Presentasjon av egne arbeider på konferanser er tema i medarbeidersamtaler og i midtveis-

evalueringen og følges opp på den måten. 

Vedlegg 1: Gjeldende programplan 
Vedlegg 2: Forslag til ny programplan 
Vedlegg 3: Nye STV9100C   



Vedlegg 1: Gjeldende programplan 

Oppbygging og struktur  

Opplæringsdelen i studieretning statsvitenskap er på 30 studiepoeng. 

 Doktorgradsseminar, 3 sp 

 Vitenskapsteori og forskningsetikk, 6 sp 

 Konferansedeltakelse, 1 sp 

 Valgfrie kurs i forskningsmetode og teori, 10 + 10 sp 

 Midtveisevaluering 

Anbefalt struktur 

3. 

år 

Valgfrie kurs i 

forskningsmetode, 10 sp 

Valgfrie kurs i teori, 10 sp STV9100B Kappeseminar, 1 sp 

2. 

år 

Konferanse-

deltakelse, 1 sp 

Midtveis-

evaluering 

1. 

år 

STV9100A 

Skisseseminar, 1 sp 

STV9100C Introduksjonskurs 

om forskerrollen, 1 sp 

SV9101/SV9102 Kurs i vitenskapsteori 

og Forskningsetikk, 6 sp 

Doktorgradsseminar 

Omfang: 3 studiepoeng 

Doktorgradsseminaret består av 3 deler: skisseseminar,  introduksjonskurs om forskerrollen 

og kappeseminar. Alle tre delene må avlegges før seminaret godkjennes (for kandidater med oppstart på 

programmet f.o.m. høsten 2013). 

 STV9100 - Doktorgradsseminar 

Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk 

Omfang: 6 studiepoeng 

Alle doktorkandidater skal gjennomgå fakultetets felleskurs: 

 SV9101 - Kurs i vitenskapsteori 

 SV9102 - Forskningsetikk 

Valgfrie kurs i forskningsmetode 

Omfang: 10 studiepoeng 

Alle doktorkandidater skal gjennomgå ph.d.-kurs tilsvarende minst 10 SP i samfunnsvitenskapelig 

forskningsmetode. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV9100/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SV9101/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SV9102/index.html


Valgfrie kurs i teori 

Omfang: 10 studiepoeng 

Minst 10 studiepoeng skal bestå av undervisning i mer spesifikt statsvitenskapelige emner, eventuelt emner 

som er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes. 

Konferansedeltakelse 

Omfang: 1 studiepoeng 

I løpet av sitt ph.d.-studium skal hver kandidat minst én gang presentere et arbeid med tilknytning til 

avhandlingen på en nasjonal eller internasjonal konferanse. Kandidatene oppfordres spesielt til å delta på 

den årlige nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap. Bekreftelse på konferansedeltakelse sendes instituttet 

for godkjenning. 

Midtveisevaluering 

Alle doktorkandidater skal gjennomføre en midtveisevaluering halvveis i doktorgradsløpet. I 

midtveisevalueringen skal kandidaten presentere status i avhandlingsarbeidet så langt. 

  



Vedlegg 2: Forslag til ny programplan 

Oppbygging og struktur  

Opplæringsdelen i studieretning statsvitenskap er på 30 studiepoeng. 

 Doktorgradsseminar, 4 sp 

 Vitenskapsteori og forskningsetikk, 6 sp 

 Valgfrie kurs i forskningsmetode og teori, 10 + 10 sp 

 

Anbefalt struktur 

3. 

år 

Valgfrie kurs i 

forskningsmetode, 10 

sp 

Valgfrie kurs i teori, 10 sp STV9100B Kappeseminar 

STV9100C 

Tema- 

seminarer 

2. 

år 

STV9XXX 

Midtveisevaluering 

1. 

år 

STV9100A 

Skisseseminar 

SV9101/SV9102 Kurs i vitenskapsteori og Forskningsetikk, 

6 sp 

 

Doktorgradsseminar 

Omfang: 4 studiepoeng 

Doktorgradsseminaret består av 4 deler: skisseseminar, temaseminarer, midtveisevaluering 

og sluttseminar. Alle fire delene må avlegges før seminaret godkjennes. 

 STV9100 - Doktorgradsseminar 

 STVXXXX - Midtveisevaluering 

Kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk 

Omfang: 6 studiepoeng 

Alle doktorkandidater skal gjennomgå fakultetets felleskurs: 

 SV9101 - Kurs i vitenskapsteori 

 SV9102 - Forskningsetikk 

Valgfrie kurs i forskningsmetode 

Omfang: 10 studiepoeng 

Alle doktorkandidater skal gjennomgå ph.d.-kurs tilsvarende minst 10 SP i samfunnsvitenskapelig 

forskningsmetode. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV9100/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SV9101/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SV9102/index.html


Valgfrie kurs i teori 

Omfang: 10 studiepoeng 

Minst 10 studiepoeng skal bestå av undervisning i mer spesifikt statsvitenskapelige emner, eventuelt emner 

som er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Alle eksterne kurs skal forhåndsgodkjennes. 

  



 

Vedlegg 3: Nye STV9100C  

STV 9100C (forslag) 

PS: Erstatter/slår sammen nåværende 9100C (introduksjons til forskerrollen) og PhD-seminarer 

Beskrivelse: 

Seminarrekke for Phd-studenter tatt opp på ISVs doktorgradsprogram. Seminarplanen går over to år, 

totalt 14 ganger. Obligatorisk for kandidater som tas opp fra (tentativt) januar 2016, frivillig for øvrige. 

Det er to typer seminarer: den ene typen har en tematisk del med innledning til diskusjon og 

erfaringsutveksling blant deltakerne (1 time), og en workshop-del (30 min.). Den andre typen 

omfatter bare workshop (2-3 papirer, 1-1.5 timer).  

Det er obligatorisk å delta på 10 seminarer i løpet av PhD-perioden (kan om nødvendig tas over tre 

år). Det er også obligatorisk å presentere papir 1 gang, og være førsteopponent 1 gang. 

Emneansvarlige er Jostein Askim, Robert Huseby, Bjørn Høyland og Olav Schram Stokke 

Første år:  

September Tema: Veilederforholdet (innleder: Arild Underdal) 
Workshop (ordstyrer: Askim)  
(ett papir) 

Oktober  Workshop (Stokke + 1) 
(to-tre papirer) 

November Tema: Skriveprosessen (Lynn Nygaard) 
Workshop (Huseby) 
(ett papir) 

Februar Tema: Konferansedeltagelse (Bjørn Høyland) 
Workshop (Høyland + 1) 
(ett papir) 

Mars  Tema: Utenlandsopphold (Jostein Askim + 1) 
Workshop (Askim) 
(ett papir) 

April Workshop (Huseby + 1) 
(to-tre papirer) 

Mai Tema: Å søke om prosjektmidler (Hønneland) 
Workshop (Stokke + 1) 
(ett papir) 

 

 

 

Andre år:  

September Tema: Prosjektledelse og selvledelse (Elin Allern) 
Workshop  
(ett papir) 

Oktober  Workshop (Huseby + 1) 



(to-tre papirer) 
 

November Tema: Publisering (Carl H. Knutsen og Åse Gornitzka) 
Workshop (Høyland) 
(ett papir) 

Februar Tema: Medier/Formidling (Bernt Aardal)  
Workshop (Huseby) 
(ett papir) 

Mars  Tema: Karriere etter doktorgraden (Stokke) 
Workshop (Stokke + 1) 
(ett papir) 

April Workshop (Høyland + 1) 
(to-tre papirer) 

Mai Tema: Disputas og prøveforelesning (Helge Hveem og Guro S. 
Øvregard) 
Workshop (Askim) 
(ett papir) 

 


