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DISKUSJONSSAK 

Målet er å gjøre Oslo Summer School in Comparative Social Sciences (OSS) 

selvfinansierende innen 2 år samtidig som kvaliteten forblir høy 

Oslo Summer School in Comparative Social Sciences (OSS) er gjennomført for 26. gang. Den 

eksterne evalueringsrapporten regner OSS som akademisk vellykket. OSS har et solid 

internasjonalt renommé, og hadde i 2018 244 deltagere, hvorav 137 var tatt opp ved utenlandske 

læresteder. Se også vedlegg med oversikt pr emne. 

OSS har gått med underskudd hvert år. I 2018 økte man prisen per emne fra 3500NOK til 

4500NOK. Antall deltagere økte til tross for prisøkningen. For å kutte kostnader benyttet man 

seg også av mindre innleid hjelp. Evalueringene er fortsatt meget positive.  

Nå er det besluttet at prisen per emne økes til kr 6.000NOK i budsjettet for 2019 og tilskuddet 

fra fakultetet reduseres fra 600.000NOK til 300.000NOK. Dette gjør at programrådet må 

diskutere hvilke ytterligere grep som skal tas. 

Noen av emnene er populære gjengangere, og vil derfor være innbringende. Dette gjelder 

spesielt OSS9017 Case Study Research og OSS9062 Mixed and Merged Methods. Emnet 

OSS9080 Collecting and Analyzing Big Data har et potensiale for å bli en gjenganger. Fakultetet 

inviterer foreleserne til OSS9017 Case Study Research og OSS9062 Mixed and Merged Methods, 

mens hver retning har rett til å invitere en foreleser til ett emne. Eventuelle tileggsemner 

arrangert av våre retninger eller av eksterne aktører tar vi en avgift på. I år har det vært 50.000. 

Vi foreslår at det økes til 100.000. 

Den eksterne evalueringsrapporten  som kom i november 2017 (side 7-9) påpeker at metode-

emnene på sommerskolen har vært de mest populære over tid. Den oppfordrer styringsgruppen 

til å diskutere om man kan tilby emner innen følgende områder for å øke inntektene:  

 software for qualitative analysis (such as Nvivo) 

 policy evaluation and impact assessment 

 automated text analysis (text mining, computer assisted content analysis) (her har vi 

OSS9080 Collecting and Analyzing Big Data) 

Samtidig påpeker evalueringsrapporten at OSS bør være bevisst på at den har sin unike posisjon 

og gode rennommé fordi den er en av få sommerskoler som tilbyr disiplinbaserte emner.  

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/programrad/moter-referater/innkallinger-2018/20180122-sakspapirer/oss_evaluation_report_2017.pdf


Programrådet har ansvar for at det er tilfredsstillende andel kvinnelige forelesere ved 

sommerskolen. 

Punkter til diskusjon: 

1. Bør OSS ha flere metode-emner for å møte etterspørsel og generere inntekter? 

2. Hvordan kan evt. punkt 1 balanseres med å beholde OSS’ unike posisjon som en 

disiplinbasert sommerskole?  

3. I år var 41 av SVs egne ph.d.-kandidater deltagere på sommerskolen. Hvordan kan vi 

øke dette? 

4. Finnes det andre måter å øke inntektene på? Sponsing? 

 

 


