V-sak 2, vedlegg I
Beskrivelse av endringer fra studieretning for samfunnsøkonomi

Den eneste konsekvensen av endringene som Fakultetet planlegger, for studieplanen i
samfunnsøkonomi, er at antallet frie studiepoeng for våre studenter reduseres tilsvarende
økningen i studiepoeng i fellesemner organisert av Fakultetet.
Beskrivelse av endringer fra studieretning for sosialantropologi
SAI phd-studenter må p.t. ta følgende kurs:
•

SV9101 - Kurs i vitenskapsteori (5 SP)

•

SV9102 - Forskningsetikk (1 SP)

•

SOSANT9100A - Recent Theory in Anthropology (5 SP)

•

SOSANT9100B - Recent Theory in Anthropology (5 SP)

•

SOSANT9013 - Writing and method (2 SP)

•

SOSANT9014 - Writing and method (2 SP)

•

Emne ved sommerskolen OSSXXXX (10 SP)

For å tilpasse vår studieplan til den foreslåtte økte fellesdelen foreslår vi å gjøre SOSANT9013 og
SOSANT9014 til obligatoriske aktiviteter (uten studiepoeng) og frigjør dermed 4 SP. Disse fire
studiepoengene kan, sammen med SV9101 og SV9102 utgjøre fakultetets 10 SP.

Beskrivelse av endringer fra studieretning for statsvitenskap
Her kommer forslaget til endring av statsvitenskaps studieplan for å gjøre plass til fakultetets nye
felleskomponent:
Av obligatoriske studiepoenggivende elementer inngår:
10 sp valgfrie metodekurs
10 sp valgfrie teoretiske/tematiske kurs
I tillegg ønsker vi følgende obligatoriske elementer som ikke er studiepoenggivende:
Designseminar
Midtveisevaluering
Prøvedisputas
Beskrivelse av endringer fra studieretning for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)
We consider it important to preserve the elective part of the TIK track as it is. To allow for an
increase in points as planned, we would remove the credits for the midways and final seminar, as
these are exams (then we have 2). If the obligatory faculty part will increase to 10, we will also
remove part of the conference points. The general sense was that maybe 8 for the mandatory
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faculty part could be enough - so for this we would like to know more about the content once the
workgroup has come further in conceptualising this part.
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Til programrådet for PhD ved SV-fakultetet
8. november 2017

Endringer i studieplanen for Ph.D.: studieretning i sosiologi og studieretning i
samfunnsgeografi

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ønsker å foreta følgende endringer i
studieplanen for Ph.D.: studieretning i sosiologi og studieretning i samfunnsgeografi:

Obligatoriske emner


Fakultetets felleskurs i opplæringsdelen utvides fra 6 til 10 studiepoeng.



Avhandlingsseminaret reduseres fra 3 til 2 studiepoeng.



Nåværende ordning med 1 studiepoeng for SOS/SGO9001
Avhandlingsseminaret: Introduksjon og 1 studiepoeng for SOS/SGO9006
beholdes.



SOS/SGO9005 Avhandlingsseminaret: Midtveisevaluering beholdes som en
obligatorisk aktivitet, men gir ikke studiepoenguttelling. Denne endringen er en
tilpasning til Ph.D.-programmets overordnete prinsipp om at
midtveisevaluering skal være obligatorisk, men ikke gi studiepoenguttelling.

Valgfrie emner


Nåværende ordning der kurs i formidling kan gi 1 studiepoeng og
konferansedeltakelse kan gi 1 studiepoeng avvikles. Denne endringen
begrunnes med at opplæringsbehovene i forhold til formidling og akademisk
presentasjon vil bli ivaretatt gjennom fakultetets fellesdel.
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Vedlegg 1: Gjeldende studieplan

Oppbygging og struktur
Opplæringsdelen i studieretning i sosiologi og studieretning i
samfunnsgeografi består av til sammen 30 studiepoeng.
Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp etter 1. januar 2015.
Kandidater som er tatt opp før dette skal følge en annen oppbygging.

Alle kandidater skal gjennomføre følgende opplæring:
Obligatoriske emner (9 studiepoeng):


Fakultetets felleskurs i vitenskapsteori og etikk (5 + 1 studiepoeng)



Avhandlingsseminar (3 studiepoeng)

Valgfrie emner (21 studiepoeng):


Kurs i formidling (1 studiepoeng)



Metodekurs (5-15 studiepoeng)



Teori-/substanskurs (5-15 studiepoeng)



Konferansedeltakelse (1 studiepoeng)

Anbefalt utdanningsplan
3.
år

2.
år

SOS/SGO9006
Avhandlingsseminaret:
Mot levering, 1 sp
SOS/SGO9005
Avhandlingsseminaret:
Midtveisevaluering, 1
sp

Valgfrie emner, 21
sp
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1.
år

SOS/SGO9001
Avhandlingsseminaret:
Introduksjon, 1 sp

SV9101/SV9102
Vitenskapsteori og
etikk, 6 sp

Obligatoriske emner


SV9101 og SV9102 Fakultetets felleskurs i vitenskapsteori og etikk (5
+ 1 studiepoeng). Kursene anbefales gjennomført i første semester av
studiet. Kursene holdes på norsk i vårsemesteret og på engelsk i
høstsemesteret. Kursene kan etter søknad erstattes av andre, likeverdige
kurs.



Avhandlingsseminaret (3 studiepoeng) skal bidra til å videreutvikle den
enkelte kandidats doktorgradsprosjekt. Avhandlingsseminaret søker å
skape kullfølelse blant kandidater med tilnærmet likt opptakstidspunkt.
Første del skal gjennomføres i opptakssemesteret eller semesteret etter.
Andre del fungerer som midtveisevaluering og skal gjennomføres i fjerde
semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for
dem med fireårig stipend. Det kan søkes om utsettelse av første og andre
del av seminaret når permisjoner, utenlandsopphold eller andre spesielle
forhold tilsier det. Tredje del bør gjennomføres semesteret før planlagt
innlevering. Avhandlingsseminaret består av tre moduler:
SOS9001 eller SGO9001 Introduksjon (1 studiepoeng) er et
fellesseminar som skal gjennomføres i opptakssemesteret eller
semesteret etter. Her presenterer stipendiatene sine prosjekter for
medstipendiater og for forskningslederne/ph.d.-ansvarlige ved instituttet.
Valg av monografi eller artikkelsamling som sjanger tas opp. Det
arrangeres eget kurs om litteratursøk og bruk av biblioteket.
SOS9005 eller SGO9005 Midtveisevaluering (1 studiepoeng) Andre del
fungerer som midtveisevaluering og skal gjennomføres i fjerde semester
for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med
fireårig stipend. Midtveisevaluering består av fremlegging av statusrapport
for ph.d.-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. En oppnevnt
opponent, medstipendiater, seminarledere og veiledere fungerer som
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kommentatorer. Det forventes at hovedveileder deltar i seminaret og
eventuelle biveiledere oppfordres også til å delta.
SOS9006 eller SGO9006 Mot levering (1 studiepoeng) Tredje del bør
gjennomføres semesteret før planlagt innlevering. Her får stipendiaten
innspill i sluttføringsprosessen. De som skriver artikkelbaserte
avhandlinger presenterer utkast til den innledende delen. De som skriver
monografi presenterer innledningskapittelet i avhandlingen.

Valgfrie emner
Interne kurs som kan brukes som valgfrie emner


SOS9002 / SGO9002 Kurs i formidling (1 studiepoeng) handler om
forskningsformidling. ISS stiller ikke krav til når dette kurset avlegges. Det
vil i hovedsak legges vekt på øvelse i å skrive kronikker til dagspressen,
men andre former for formidling vil også inngå. Formidlingsseminaret går
over én dag. Det er krav om å sende inn eget arbeid i forkant av
samlingen, og arbeidet skal bearbeides og godkjennes av kursholder i
etterkant.



Metodekurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. For dem som skriver
avhandlinger der empiriske analyser inngår, bør kurs vanligvis velges slik
at de er relevante for disse. Også kurs som gir bredere innføringer i
aktuelle metoder på kandidatens forskningsfelt, kan imidlertid være
aktuelle.



Teori- eller substanskurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. Dette kan
være kurs som går i dybden på aktuell teori og forskning på kandidatens
forskningsfelt, eventuelt mer generelle kurs i sosiologisk teori.
Dokumentasjon: Utforming av vitenskapelig essay. Tema eller
perspektiver fra avhandling ses i forhold til sosiologisk fagtradisjon eller
foreliggende litteratur på spesialområdet.



Deltakelse på internasjonale konferanse med presentasjon/paper kan
gi maximalt 1 studiepoeng.
Kurs uten paper kan vanligvis ikke gi mer enn 3 studiepoeng. For slike
kurs kreves forberedt skriftlig eller muntlig framlegg/innlegg eller annen
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dokumentasjon i samsvar med SV-fakultetets retningslinjer (se Utfyllende
regler til § 8 Opplæringsdel).

Godkjenning av kurs
Alle kurs, seminarer og konferanser skal godkjennes av instituttet. Her finner du
detaljert informasjon om godkjenning av kurs.
Det skal søkes om forhåndsgodkjenning av eksterne kurs. Elektronisk versjon av
søknadsskjema (doc) sendes ph.d.-konsulenten sammen med innscannet
dokumentasjon (kursattester, litteraturliste, bekreftelser på fremleggelse på
konferanser, utskrift av konferanseprogram hvor dette framgår o.l.).
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Vedlegg 2: Forslag til ny studieplan

Oppbygging og struktur
Opplæringsdelen i studieretning i sosiologi og studieretning i
samfunnsgeografi består av til sammen 30 studiepoeng.
Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp etter [samme dato som
innføring av ny overordnet studieplan]. Kandidater som er tatt opp før dette skal
følge en annen oppbygging.

Alle kandidater skal gjennomføre følgende opplæring:
Obligatoriske emner (12 studiepoeng):


Fakultetets felleskurs (10 studiepoeng)



Avhandlingsseminaret: Introduksjon (1 studiepoeng)



Avhandlingsseminaret: Midtveisevaluering (0 studiepoeng)



Avhandlingsseminaret: Mot levering (1 studiepoeng)

Valgfrie emner (18 studiepoeng):


Metodekurs (5-13 studiepoeng)



Teori-/substanskurs (5-13 studiepoeng)

Anbefalt utdanningsplan
3.
år

2.
år

SOS/SGO9006
Avhandlingsseminaret:
Mot levering, 1 sp
SOS/SGO9005
Avhandlingsseminaret:
Midtveisevaluering, 0
sp

Valgfrie emner, 18
sp
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1.
år

SOS/SGO9001
Avhandlingsseminaret:
Introduksjon, 1 sp

Fakultetets
felleskurs
[emnekode, tittel og
år angis senere], 10
sp

Obligatoriske emner


SV9101 og SV9102 Fakultetets felleskurs i
vitenskapsteori (7studiepoeng). Kursene anbefales gjennomført i første
semester av studiet. Kursene holdes på norsk i vårsemesteret og på
engelsk i høstsemesteret. Kursene kan etter søknad erstattes av andre,
likeverdige kurs. [Denne teksten endres i samsvar med vedtaket om
fakultetets fellesdel]



Generiske kurs – Fakultetets felleskurs (3 studiepoeng)



Avhandlingsseminaret (2 studiepoeng) skal bidra til å videreutvikle den
enkelte kandidats doktorgradsprosjekt. Avhandlingsseminaret søker å
skape kullfølelse blant kandidater med tilnærmet likt opptakstidspunkt.
Første del skal gjennomføres i opptakssemesteret eller semesteret etter.
Andre del fungerer som midtveisevaluering og skal gjennomføres i fjerde
semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for
dem med fireårig stipend. Det kan søkes om utsettelse av første og andre
del av seminaret når permisjoner, utenlandsopphold eller andre spesielle
forhold tilsier det. Tredje del bør gjennomføres semesteret før planlagt
innlevering. Avhandlingsseminaret består av tre moduler:
SOS9001 eller SGO9001 Introduksjon (1 studiepoeng) er et
fellesseminar som skal gjennomføres i opptakssemesteret eller
semesteret etter. Her presenterer stipendiatene sine prosjekter for
medstipendiater og for forskningslederne/ph.d.-ansvarlige ved instituttet.
Valg av monografi eller artikkelsamling som sjanger tas opp. Det
arrangeres eget kurs om litteratursøk og bruk av biblioteket.
SOS9005 eller SGO9005 Midtveisevaluering (0 studiepoeng) Andre del
fungerer som midtveisevaluering og skal gjennomføres i fjerde semester
for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med
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fireårig stipend. Midtveisevaluering består av fremlegging av statusrapport
for ph.d.-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. En oppnevnt
opponent, medstipendiater, seminarledere og veiledere fungerer som
kommentatorer. Det forventes at hovedveileder deltar i seminaret og
eventuelle biveiledere oppfordres også til å delta.
SOS9006 eller SGO9006 Mot levering (1 studiepoeng) Tredje del bør
gjennomføres semesteret før planlagt innlevering. Her får stipendiaten
innspill i sluttføringsprosessen. De som skriver artikkelbaserte
avhandlinger presenterer utkast til den innledende delen. De som skriver
monografi presenterer innledningskapittelet i avhandlingen.

Valgfrie emner
Interne kurs som kan brukes som valgfrie emner


Metodekurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. For dem som skriver
avhandlinger der empiriske analyser inngår, bør kurs vanligvis velges slik
at de er relevante for disse. Også kurs som gir bredere innføringer i
aktuelle metoder på kandidatens forskningsfelt, kan imidlertid være
aktuelle.



Teori- eller substanskurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. Dette kan
være kurs som går i dybden på aktuell teori og forskning på kandidatens
forskningsfelt, eventuelt mer generelle kurs i sosiologisk teori.
Dokumentasjon: Utforming av vitenskapelig essay. Tema eller
perspektiver fra avhandling ses i forhold til sosiologisk
[samfunnsgeografisk] fagtradisjon eller foreliggende litteratur på
spesialområdet.

Godkjenning av kurs
Alle kurs, seminarer og konferanser skal godkjennes av instituttet. Her finner du
detaljert informasjon om godkjenning av kurs.
Det skal søkes om forhåndsgodkjenning av eksterne kurs. Elektronisk versjon av
søknadsskjema (doc) sendes ph.d.-konsulenten sammen med innscannet
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dokumentasjon (kursattester, litteraturliste, bekreftelser på fremleggelse på
konferanser, utskrift av konferanseprogram hvor dette framgår o.l.).
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PSIs beskrivelse av endringer i studieplanen
Felleskurs ved fakultetet
Det gis 10 SP som samlingsbasert undervisning i etikk, vitenskapsfilosofi og generiske emner som
publikasjonskurs, formidlingskurs, prosjektledelse, kurs i søknadsskriving. Dette blir gjennomført
som 3 samlinger. En introduksjonssamling hver vår og høst og to samlinger som går en gang i året
(enten vår eller høst).

PhD kurs ved PSI
Ingen av de kvantitative eller kvantitative emnene på PhD-programmet skal være obligatoriske. Men
informasjon om de ulike kursene vil bli gitt i forbindelse med SV-fakultetets oppstartuke hver vår og
høst. Der vil også de ulike metodene som diskuteres settes i perspektiv, og det vil klargjøres hvilke
forhåndskunnskaper som anses som nødvendige/ønskelige for deltakelse i de ulike kursene.
Obligatoriske emner:

Fakultetets fellesdel 1

5 studiepoeng (vår/høst)

Fakultetes fellesdel 2

5 studiepoeng (vår/høst)

Valgfritt emne

10-15 studiepoeng

PSY9202 - PSY9212
(forskningsseminarer)

5 studiepoeng
Fom vår 2011 - hvert seminar inndelt i 4 obligatoriske deler:
PSY920XA=1.semester, B= 2 semester, C=3 semester + P= kort
presentasjon prosjekt
Midtveisevaluering: for alle kandidater tatt opp på programmet
fom vår 2011 er det nå obligatorisk med en slik evaluering. Denne
ligger som egen emnekode med 0 SP PSY9050 og gjennomføres I
forskningsseminarene. For mer info om evalueringen som
kandidat selv er ansvarlig for å følge opp, se her:
Instituttets praktisering av midtveisevaluering (pdf)
(Vår/Høst)
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Presentasjoner/postere

Presentasjoner/postere

5 studiepoeng

Kvantitativ metode på PhD-programmet.
Det gis 8 studiepoeng kvantitativ metode årlig.

Årlige emner





Kvantitativ analyse I
Kvantitativ analyse II
Structural equation modelling
Multilevel analysis with clustered and longitudinal data

Kvalitativ metode på PhD programmet
Det gis 5 studiepoeng i kvalitativ metode årlig.

Årlige emner



Innføringskurs i kvalitative forskningsmetoder
Den kvalitative forskningsprosessen i praksis

Deltagelse på seminar i forskningsgruppe
Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt som møtes
regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester. Dette er et løpende seminar, og
nye deltakere tas imot hvert semester.
Hver kandidat som deltar på PhD-programmet ved Psykologisk institutt må velge seg 1
forskningsseminar og følge dette (obligatorisk del av programmet).
Krav: Aktiv deltakelse med framleggelse kreves, og det kreves kontinuerlig deltakelse over minst 3
semestre.
Uttelling: 5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre. I studentweb vil det komme opp 4
ulike koder tilknyttet seminaret:
920X - A: deltagelse 1. semester
920X - B: deltagelse 2. semester
920X - C: deltagelse 3. semester
920X - P: presentasjon/paper samt midtveisevaluering
Alle elementer må være godkjent av seminarleder for at kandidaten oppnår 5 SP (ECTS).
For instituttets praktisering av midtveisevaluering, se lenke her: Midtveisevaluering
For Fakultetets retningslinjer, se lenke her: Retningslinjer
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Ved aktiv deltakelse i to ulike forskningsseminarer, kan det etter søknad gis 2 ekstra studiepoeng
(PSY9291 ). Det kan også (etter søknad) gis 1 ekstra studiepoeng dersom man deltar i et
forskningsseminar i fire semestre eller mer (PSY9290 ).

Deltakelse på konferanse med egen presentasjon/poster
I ph.d.-programmets opplæringsdel er det frie poeng i både faglig teori og metode. Slike poeng kan, i
tillegg til PSI`s kurs og seminarer, oppnås ved deltakelse på eksterne kurs, workshops m.m. Det er
instituttet ved forskningsleder som behandler søknader om studiepoengsuttelling i opplæringsdelen.
Du søker fortløpende til forskningskonsulent.
Instituttet følger de generelle retningslinjene som er utarbeidet for Det samfunnsvitenskapelige
fakultet. I retningslinjene fremgår det at "et godkjent doktorgradskurs tatt i samme fagområde ved
en annen institusjon skal godskrives kandidaten med samme antall studiepoeng". Et ph.d.-kurs i
psykologi ved for eksempel Universitetet i Bergen vil derfor bli godkjent med de studiepoeng som
UiB har vedtatt. Studiepoengsuttellingen kan likevel bli redusert dersom kurset i stor grad
overlapper med andre kurs i opplæringsdelen.
Vi oppfordrer kandidater til å presentere sin forskning internasjonalt, og dette vil også bli vektlagt
ved vurdering av antall studiepoeng. Det vil være en viss grad av skjønn ved vurdering av søknadene,
men instituttet har følgende som utgangspunkt:
Konferansedeltakelse:


Foredrag som presenteres på internasjonale konferanser - 2 studiepoeng



Foredrag som presenteres på nasjonale konferanser - 1 studiepoeng



Presentasjon av poster på internasjonale konferanser - 1 studiepoeng



Presentasjon av poster på nasjonale konferanser - Etter skjønn. Gir ikke alltid poeng.



Presentasjon på NFRs årlige forskningskonferanse innen mental helse - 1 studiepoeng.

Denne uttellingen gjelder når kandidaten er førsteforfatter. For å få poeng flere ganger må det være
ulike enkeltprosjekter som presenteres.
Fakultetets veiledende retningslinjer har som utgangspunkt at 3 studiepoeng tilsvarer 2 ukers heltids
arbeidsinnsats. Da heltids arbeidsinnsats for en kandidat er 37,5 timer, vil 25 timer tilsvare 1
studiepoeng. Vi har visshet om at kandidater ofte legger mer arbeid i en konferansepresentasjon
enn 25 eller 50 arbeidstimer (som tilsvarer 1 eller 2 studiepoeng), men vi anser disse ekstra timene
som en del av forskningsarbeidet.

