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VEDTAKSSAK 

Forslag til endring i studieplanen for samfunnsøkonomi 
 
Studieretningen for samfunnsøkonomi ønsker å endre kravet under punktet 
«Presentasjoner» i studieplanen, slik som det er skissert i vedlegget. Elementet 
«Presentasjoner» er obligatorisk, men gir ikke uttelling i form av studiepoeng. 
 
Teksten som foreslås strøket fra nettsiden er (i tillegg til tekst i tabell): 

Presentasjoner 

I det nest siste eller det siste semesteret av opptaksperioden skal alle kandidater gi en 30 
minutters presentasjon i et "job-market"-seminar.  Presentasjonen organiseres av 
doktorgradsutvalget sammen med veilederne.  Ordningen gjelder for kandidater som 
startet sine studier fra og med 2014. 

Minst et halvt år før forventet innlevering av avhandlingen skal alle kandidater presentere 
et arbeid på et av instituttets forskerseminarer. 

 
Presentations 

In the last semester or the semester before the last semester all candidates should give a 30 
minutes presentation in a “job-market” seminar.  The presentation is organized by the 
doctoral committee and the supervisors. 

At least six months before expected submission, all candidates must present a paper within 
a topic related to his/her dissertation at one of the research seminars at the Department of 
Economics. 

 

Endringen foreslås å gjelde umiddelbart. Endringen forutsetter god informasjon til alle de 
aktive kandidatene som startet sine studier fra og med 2014 om at studieplanen er endret og 
om hvordan studieretningen fortsatt vil jobbe med å ruste kandidater som ønsker å prøve seg 
på det akademiske jobbmarkedet. 

 
Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslag til endringer i studieplanen for 
studieretningen i samfunnsøkonomi. 
 

    PR-sak:                  5/16  

Møtedato:   6.10.16
  



Til: Programrådet for PhD-studiet ved SV-fakultetet 

Fra: Tore Nilssen, Økonomisk institutt 

Dato: 16.08.2016 

 

ENDRING I STUDIEPLAN FOR SAMFUNNSØKONOMI - PRESENTASJONER 

Programrådet vedtok i møte 21.11.2013 (sak 46/2013) å innføre et krav til hver kandidat i 
samfunnsøkonomi om å gjøre en kort presentasjon av sin forskning: 

«…students shall make a short presentation of a paper at a seminar organised by the Department 
of Economics' Doctoral Committee, normally in the last or penultimate semester. The seminar will 
take the form of a "job-market seminar" and experienced researchers from the Department of 
Economics will be present. The purpose of the presentation is to provide training in 
communicating research results clearly and convincingly in a short period of time.” 

Dette nye kravet skulle gjøres gjeldende for kandidater tatt opp i 2014 eller senere. 

Motivasjonen bak denne endringen var å gjøre kandidatene bedre forberedt til det akademiske 
jobbmarkedet i samfunnsøkonomi, noe som blant annet kan kreve gode evner til å gjøre slike 
korte presentasjoner. Imidlertid innser vi nå at dette kravet er for rigid. Instituttet ønsker å støtte 
kandidater som ønsker å prøve seg i dette jobbmarkedet, men hvordan denne støtten skal gis, kan 
variere fra kandidat til kandidat, og dessuten over tid etter hvert som dette jobbmarkedet utvikler 
seg. Instituttet ønsker å bruke ressurser på å få flere av våre ferdige kandidater inn i akademiske 
stillinger ute i verden, men vil gjerne stå mer fritt i hvordan denne hjelpen skal gis, enn denne 
formuleringen gir oss. Vi ønsker dermed å stryke dette punktet. 

Studieplanen for samfunnsøkonomi finnes her: 
http://www.sv.uio.no/forskning/phd/oppbygging/OI.html 

Vi ønsker altså å fjerne det første avsnittet under overskriften «Presentasjoner». Og vi ber om at 
endringen trer i kraft umiddelbart. 
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