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REFLEKSJONER FRA DEKAN
I 2004 var det mange ting å gleda seg over ved SV-fakultetet. Evalueringa av psykologi
gav to av gruppene der toppkarakter. Statsvitskap (inklusive ARENA) og
samfunnsøkonomi kom på topp i Norden og på ”poengplass” i Europa i rangeringar
basert på publisering i internasjonale tidsskrift. UiO vedtok ei ny institusjonell satsing,
”Kulturell kompleksitet i det nye Noreg” med sterke samfunnsvitskaplege innslag.
Publiseringsaktiviteten og talet på doktorgrader ved fakultetet heldt seg på det same høge
nivået som i 2003. Det første skjedde trass i at arbeidet med kvalitetsreforma har tatt
mykje tid dei siste åra.
Enda fleire studentar søkte til fakultetet enn året før, og konkurransen om å komma inn
var hard. På lågare grad har dei studentane som ikkje gir opp i starten, god progresjon.
Dei nye kulla ser ut til å oppnå langt fleire studiepoeng per år enn tidlegare kull, og det
samla talet på avlagde studiepoeng heldt seg på nivået frå året før. Nivået er det same
som i det tidlegare rekordåret 1996, og vel høgt i forhold til kapasiteten.
Alt er likevel ikkje problemfritt. Evalueringar peikar med rette på at vi kunne fått meir ut
av dei ressursane vi har til forsking og at doktorgradsstudentane bruker lang tid på å bli
ferdige. Fråfallet første studieåret på lågare grad er framleis stort utan at vi heilt veit
korfor. Ein del studentar bruker relativt få timar per veke på studia. Det reiser spørsmål
om vi stiller høge nok krav og om undervisningsopplegga våre er gode nok til å
mobilisera studentane til innsats. Progresjonen på masternivå er heller ikkje som den bør
vera, og vi skulle gjerne levert kandidatar som stod enda sterkare på arbeidsmarknaden.
Framleis har vi langt dårlegare lærardekning enn gjennomsnittet for Universitetet i Oslo.
Det mest skuffande i 2004 var budsjettet for 2005. På grunn av ein kraftig vekst i avlagde
studiepoeng i 2003 hadde vi sett fram til ein solid vekst i 2005. Det meste av denne
veksten blei spist opp av eit kutt i basisløyvinga til fakultetet. Samtidig fekk vi pålegg om
å ta opp færre studentar. Ein låg basis gjer det ikkje lett å satsa på høg kvalitet i
studietilbodet, i alle fall ikkje på kort sikt. Kuttet i basisløyvinga vil måtta inngå som ein
viktig del av bakgrunnen når fakultetet i 2005 skal vedta strategien for ein ny
fireårsperiode.
Ved eit årsskifte kan det av og til vera grunn til å sjå på utviklinga ved fakultetet i eit
lengre tidsperspektiv. Talet på årsverk ved fakultetet har auka frå ca 285 i 1991 til om lag
400 i 2004. Dette er ein formidabel vekst, særleg når ein tar omsyn til at om lag [55?]
årsverk blei overført til UV i 1996. Det var langt fleire enn dei årsverka som i perioden
har blitt tilført ved omorganiseringar (samfunnsgeografi, TMV og ARENA). Studenttala
ved Fakultetet er reelt sett på same nivå som ved den tidlegare toppen midt på 1990-talet.
Det er ikkje rart at lokala våre fyllest opp sjølv om dei nye lokala til psykologi i
Forskningsveien 3 har gitt oss mange fleire kvadratmeter. Plassmangel, kutt i
basisløyvingane og pålagde kutt i opptaksrammene gir varsel om at veksten ikkje vil
halda fram i same tempo som før, og at fakultetet må gjera viktige vegval dei nærmaste
åra.
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Ikkje berre har vi blitt fleire. Samansettinga av personalet er også endra sidan 1991. Da
var det vitskaplege personalet fullstendig dominert av amanuensar, førsteamanuensar og
professorar. I 2004 var det neste like mange stipendiatar, post.doc.ar, forskarar,
forskingsassistentar og universitetslektorar. Rekrutteringspersonalet er tredobla og utgjer
no om lag 100 årsverk. Personale i reine forskingsstillingar (forskar, forskingssjef,
vitskapleg assistent), har auka frå nesten ingenting til om lag tretti årsverk. Administrativt
personale utgjer like stor del av totalen som før, 22 prosent. Innan gruppa av amanuensar,
førsteamanuensar og professorar var det i 1991om lag ein tredel som var professorar. No
er det to tredelar. Det siste har blant anna med aldringa av staben å gjera. Professorar og
førsteamanuensar utgjer framleis likevel den faglege kjernen i staben. Framover blir det
viktig at vi sikrar god rekruttering til denne kjernen.

FORSKNING
Resultater - publikasjoner
Databasen FRIDA viser at over 1000 publikasjoner er skrevet av det vitenskapelige
personalet ved fakultetet i 2004. Oversikten viser en betydelig produksjon i 2004 både
når det gjelder vitenskapelig produksjon og forskningsformidling.
Fakultetet har de senere årene satset på vitenskapelig publisering, og spesielt i anerkjente
internasjonale tidsskrifter og på internasjonale forlag. For å støtte opp under denne
intensjonen, fordelte fakultetet 10 % av grunnbevilgningen i 2004 til enhetene etter
vitenskaplig produksjon ute fra en egen modell. Dette vil bli videreført i 2005, og antallet
publikasjoner fra 2004 som vil telle med i denne modellen går fram av tabell i vedlegg
1.1. [Tall kommer senere]
Eksternt finansiert forskning
Tabell 1.2 og 1.3 i vedlegget viser ulike sider av den eksternt finansierte forskningen i
2004.
For fakultetet som helhet var 15 % av kostnadene ved fakultetet i 2004 eksternt finansiert
i 2004, totalt ca 45 mill av i alt 306 mill (tabell 1.2 i vedlegget). De to sentrene ved
fakultetet hadde over halvparten ekstern finansiering: ARENA med 76 % og TIK-senteret
med 54 %. For instituttene lå eksternandelen i 2004 mellom 11 og 15 %, med unntak for
Institutt for statsvitenskap der andelen var på 5 %.
Norges forskningsråd (NFR) var den sentrale finansieringskilden for de eksternt
finansierte prosjektene. 104 av 171 prosjekter, og ca 60 % av de regnskapsførte
kostnadene for eksternt finansierte prosjekter ble dekket av NFR (tabell 1.3 i vedlegget).
28 prosjekter ut over dette hadde norsk, offentlig finansiering, 15 privat (inkl fond,
legater med mer), 19 utenlandsk (EU, Nordisk ministerråd, med mer), mens 5 prosjekt
hadde en blandet finansiering.
Større satsinger, forskningssamarbeid og støtte til fremragende forskere
Universitetsstyret har vedtatt at prosjektet ”Kulturell kompleksitet i det nye Norge” skal
være universitetets HUMSAM-satsning. Prosjektet kom i gang H-04, og ledes faglig av
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professor Thomas Hylland Eriksen. Prosjektet blir administrativt lagt til Institutt for
sosialantropologi. Prosjektet får ca 27 mill. kroner fordelt over 5-6 år.
Fakultetet var i 2004 involvert i 9 forskjellige prosjekter i forbindelse med EU sitt 5. og
6. rammeprogram, se tabell 1.4 i vedlegget. To av disse prosjektene var også koordinert
av fagpersoner ved fakultetet. Dette gjelder ”Towards a European area of research and
innovation - Lessons undertaken in the Framework Programmes –TEARI” hvor Jan
Fagerberg er prosjektleder, og “Citizenship and Democratic legitimacy in the European
Union – CIDEL” som blir koordinert av Erik Oddvar Eriksen.
Som ledd i arbeidet med å etablere flere fremragende forskningsmiljøer ved fakultetet har
fakultetet søkt å avklare aktuelle søknader til ”Senter for fremragende forskning” (SFF),
der en ny utlysningsrunde vil skje i 2005. Fire gode forskergrupper meldte seg og ble
innvilget støtte fra fakultetet i 2004 til å utdype/forbedre søknadene. Uavhengig av hva
som blir utfallet av disse søknadene, regner fakultetet med at dette arbeidet gir et godt
grunnlag for å søke andre finansieringskilder for prosjektene.
Som del av målsettingen om å kunne dyrke frem forskning med internasjonalt potensiale,
har fakultetet støttet opp under forskere under NFR-ordningen ”Yngre, fremragende
forskere” (YFF). I 2004 oppnådde Professor Kjetil Storesletten ved Økonomisk institutt
denne statusen. Han får med det en tildeling på 7 mill. over 5 år.
Fakultetet har vært drivkraft bak et nasjonalt forslag om etablering av et nytt
satsningsområde i den kommende forskningsmeldingen. Det foreslåtte temaet er ”Velferd
og livskvalitet”. Forskningsrådet har i sin uttalelse til forskningsmeldingen støttet
forslaget.
Fagevalueringer og rangeringer
Forskningsrådet gjennomførte i 2001 og 2002 en evaluering av statsvitenskapelig
forskning i Norge. Evalueringen ble fulgt opp i 2003 og 2004 for de to relevante
fagmiljøene ved fakultetet: Institutt for statsvitenskap (ISV) og ARENA.
ISV fikk en god vurdering som vitenskapelig institusjon, men ble anbefalt å intensivere
den internasjonale publiseringsvirksomheten, forbedre det kollegiale miljøet, og ta opp til
systematisk diskusjon spørsmålet om faglig fornyelse.
I rapporten heter det om ARENA at de ”..har lykkes i å utvikle et fremstående
forskningssentrum innen sitt område med en sterk stilling eksternt og et intensivt miljø
internt. Herfra kommer noe av det mest spennende i dagens norske statsvitenskap.”
Forskningen ved Psykologisk institutt (PSI) ble vurdert i 2002-2003 som del av den
kliniske forskningen i Norge. Evalueringsrapporten kom i januar 2004, og har vært fulgt
opp av instituttet, fakultetet og NFR. I evalueringen ble forskningsaktiviteten ved PSI
vurdert i fem tematiske grupper, og med svært sprikende oppsummerende ”karakter” for
gruppene (fra ”excellent” til ”week”). Forskergrupperingen i kognitiv psykologi og
nevropsykologi fikk karakteristikken ”excellent”, mens grupperingen i klinisk psykologi
og psykopatologi ble betegnet ”very good to excellent”.
I januar 2004 forelå en sammenlignende vurdering av de to helseøkonomiske
forskningsmiljøene i Bergen og Oslo, i regi av Forskningsrådet. Miljøet i Oslo (HERO)
drives i et samarbeid mellom Økonomisk institutt, Frischsenteret og Senter for
helseadministrasjon ved Det medisinske fakultetet. Evalueringsgruppen summerte opp
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sin evaluering slik: ”… the HERO group has been successful in fulfilling the tasks of
establishing a research environment which delivers research at international level, makes
available the newest results and know-how for the clinic and the administration, and
assist in the formation of new researchers in the field”.
I en undersøkelse publisert i tidsskriftet European Political Science over de beste
statsvitenskapelige fagmiljøene, ble statsvitenskap ved Universitetet i Oslo rangert som
nr. 52 i verden, 14 i Europa og best i Norden. Institutt for statsvitenskap og ARENA er
her begge regnet med. En tilsvarende undersøkelse i Journal of the European Economic
Association plasserte samfunnsøkonomi ved UiO på niende plass i Europa og best i
Norden. Selv om ulike metoder kan gi noe ulik rangering, så indikerer begge disse
undersøkelsene at våre fagmiljøer hevder seg godt i europeisk sammenheng.
Priser
Stipendiat Jo Thori Lind har vunnet Young Economist Award som deles ut i forbindelse
med årets European Economic Association kongress. Den prisbelønnede artikkelen har
tittelen: "Do the rich vote Conservative because they are rich?"
Demografene professor Øystein Kravdal og professor Nico Keilman ved Økonomisk
institutt er invitert til ett års opphold ved Senter for grunnforskning i 2006/2007.
Professor Finn Førsund ble i april 2004 utnevnt til æresdoktor ved Bucharest Academy of
Economic Studies, Faculty of Cybernetics, Statistics and Economics.
Professor Geir Asheim ved Økonomisk institutt har sammen med Martin Dufwenberg
vunnet The Royal Economic Society Prize for 2003, for beste artikkel i Economic Journal
i 2003. Deres felles artikkel heter "Deductive reasoning in extensive games".
Annika Melinder og Svein Magnussen ved Psykologisk institutt er tildelt Bjørn
Christiansens minnespris for 2003. De har fått prisen for artikkelen ”Barn som vitner: En
gjennomgang av nyere forskning”. Prisen utdeles årlig som en anerkjennelse for et
betydningsfullt faglig bidrag.

FORSKERUTDANNING
Stipendiater og avlagte doktorgrader
Antallet doktorander var 36 i 2004, én mindre enn de to foregående år som var toppår.
45 % av doktorandene var kvinner. Mer informasjon om hvordan disse doktorandene
fordeler seg på enhetene ved fakultetet finnes vedlagt.
Det var registrert 50,2 interne stipendiatårsverk ved SV-fakultetet i 2004 (DBH-tall).
Måltallet for fakultetet er 60, dvs. en utnyttelsesgrad på 83,7 %. Fakultetet tok høsten
2004 konkrete initiativ overfor grunnenhetene med sikte på å øke måltallet til 100 %.
Antallet eksternt registrerte stipendiatårsverk var 22,1 i 2004, 30,6 % av det totale antall
stipendiater ved fakultetet.
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Gjennomstrømning i forskerutdanningen
Det er vanskelig å måle gjennomstrømningen for doktorgradsstudenter ved fakultet. Dels
skyldes dette at det fortsatt er tvil om hvilket mål som skal anvendes, dels skyldes at
datagrunnlaget er for dårlig. Gjennomstrømningen for 2004 er omtrent på samme nivå
som i fjor, og tallene for perioden 2002-2004 er omtrent på samme nivå som for perioden
1999-2001. Det er variasjoner i grad av gjennomstrømning mellom enhetene ved
fakultetet. De som peker seg ut i positiv retning er TIK-senteret og Økonomisk institutt.
Kandidatene bruker generelt for lang tid på arbeidet. Det går også for lang tid fra de
leverer oppgaven til de disputerer, i gjennomsnitt nesten 7 måneder. Det er et mål at
denne tiden kan bli betraktelig kortere.
Fakultetet vedtok veiledende retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger i 2004. Dette
innebærer en tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til denne type avhandlinger, som
vil være nyttige både for ph.d.-studenter, deres veiledere og medlemmer av
bedømmelseskomiteene. Med noen endringer ble SV-fakultetets retningslinjer for
artikkelbaserte avhandlinger vedtatt som gjeldende for hele UiO.
Opptak av kandidater 2004, og forbedringer knyttet til opptakene
Det ble i 2004 tatt opp 45 kandidater på ph.d.-programmet, hvorav 26 (58 %) kvinner. Av
disse kandidatene ble 16 tatt gjennom tilsettinger og 29 gjennom opptak i Programstyret.
SV-fakultetet har i 2004 tydeliggjort krav til forutdanning ved opptak på ph.d.programmet. Det betyr blant annet at fakultetet ikke skal akseptere opptak av kandidater
på ph.d.-programmet med hovedfags/mastergrads-karakterer fra den dårligste tredjedelen
av karakterskalaen.
Fakultetet har innført opptak to ganger i året, mot før bare et. Søknadsfristene for de to
opptakene er henholdsvis 1. mars og 1. oktober. I tillegg vil stipendiater som tilsettes i
fakultetets tilsettingsutvalg eller instituttenes styrer automatisk få opptak, forutsatt at de
har en akseptabel individuell prosjektbeskrivelse.
Administrativt er rutinene knyttet til opptak forenklet og kvalitetssikret på en bedre måte
enn tidligere. Søknadene sendes fra og med høsten 2004 direkte til fakultetet.
Endringer/forsterkinger i felles kurstilbud på fakultetet
Vi har omorganisert og endret innholdet i fakultetets kurs i vitenskapsteori, slik at kurset
nå er et tilbud som omfatter alle fagene på SV-fakultetet, også psykologi. Tilbudet gis nå
to ganger i året, og kurset i høstsemestrene gis på engelsk. Dette opplegget skal
evalueres i 2005.
Fakultetet har etablert et kurs i internasjonal publisering som fast tilbud for stipendiatene
i vårsemestrene. Kurset går over tre halve dager, og ledes av en ansatt ved CICERO. I
2004 ble kurset også tilbudt på høsten, og for fast ansatte.
Informasjonsavdelingen arrangerte høsten 2005 et kurs i mediehåndtering for stipendiater
fra fakultetet. Dette tilbudet var såpass vellykket at det skal gjentas i 2005 og ev.
framover.
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Internasjonalisering
Fakultetet har formulert forventninger til sine doktorander mht å delta på internasjonale
arenaer (faglig relevante internasjonale fagkonferanser, opphold ved en anerkjente,
utenlandske institusjoner), og til enhetene om å støtte slik deltakelse økonomisk.
Veiledende retningslinjer vil bli sendt ut i begynnelsen av 2005.
Våre stipendiater synes relativt lite aktive i å søke støtte til reise/opphold fra legater mv.,
selv legater som i praksis er beregnet på egne doktorgradskandidater. En nettside med
henvisning til aktuelle støttemuligheter for kandidatene er under arbeid.
Samarbeid med NorFa – forbedringer av informasjon på nettet
Framdriften i samarbeidet med NorFa (NordForsk fra 01.01.05) og deres søkermotor for
forskerutdanningskurs tilsier at vi i januar 2005 får en integrering med vår nasjonale
forskerkursportal. Den integrerte portalen, med søkemuligheter, vil da omfatte tre
kursbaser: fakultetets egne forskerutdanningskurs, andre norske forskerkurs i
samfunnsfag, og de nordiske og baltiske kurs som er registrert i NorFas ”phdcourse.net”.
SV-fakultetets nettside for ph.d.-programmet er rustet opp; egen nettside på engelsk bl.a.
med engelskspråklig veiledning til medlemmer av bedømmelseskomiteer.
Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2004
Fakultetets internasjonale sommerskole for doktorgradsstudenter ble avholdt i perioden
26. juli – 6. august, og hadde totalt 249 doktorgradsstudenter og forskerrekrutter fra ca.
30 forskjellige land fordelt på de 9 ulike doktorgradskursene innen fagene økonomi,
sosialantropologi, sosiologi, pedagogikk, statsvitenskap, samfunnsgeografi og teknologiog innovasjonsstudier. Tabellene viser deltakerutviklingen de 4 siste årene:
År:
Antall søknader
Antall deltakere
På dr.gradsprogram
Innleverte essays

2001
456
204
157
96

2002
444
145
105
55

2003
276*
134
89
66

2004
399
249
190
128

* Fra 2003 er ikke lenger søknader som blir avvist administrativt grunnet manglende grunnleggende
kvalifikasjoner tatt med i oversikten. Derfor er det registrerte søkertallet i 2003 (og 2004) lavere enn
foregående år.

Det var en kvalitativ meget godt program i 2004, trolig det sterkeste i de 12 årene
sommerskolen er avholdt til nå. Tilbakemeldinger fra forelesere og deltakere på
kursprogrammet var meget gode. Med nær 400 søknader og hele 249 deltakere, var dette
den største av de 12 sommerskoler avholdt til nå. Sommerskolen drar generelt nytte av at
den begynner å bli godt kjent i hele Europa og at den anses for å være av svært høy
kvalitet. Omtrent halvparten av deltakerne var fra land som er medlem i EU.
Sommerskolen mottok et tilskudd på kroner 250.000 fra NFR til honorering av de
inviterte gjesteforelesere. NorFa bevilget kroner 166.500 som stipendstøtte til 15

8

doktorander fra de nordiske landene (utenom Norge) og 12 doktorander fra Baltikum og
Nordvest Russland.
Priser
Dr.polit. Beate Elvebakk har fått H.M. Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling
med tittelen ”Virtual Chemistry”. Elvebakk har forsket på kjemikernes bruk av Internett
og IKT. Hun konkluderer med at forskernes bruk av Internett og IKT har gjort den
uformelle delen av vitenskapen viktigere. Elvebakk har vært stipendiat og er nå post.doc.
ved TIK-senteret.

UTDANNING
Nøkkeltall for utdanningsvirksomheten
I 2004 uteksaminerte SV-fakultetet 478 kandidater med bachelorgrad i kultur og
samfunnsfag, 236 cand.polit, 15 cand.econ og 61 cand.psychol. Antall kandidater på
lavere grad var mer enn doblet fra siste år. Bachelorvitnemålene ble skrevet ut på
grunnlag av overgangsregler til ny studiestruktur, og en stor andel av disse kandidatene
har lite eller ingen andel av sine studier fra de nye bachelorprogrammene.
I løpet av året ble det avlagt totalt 3541 studentårsverk ved fakultetet. Av disse var 2416
årsenheter på bachelornivå, 759 på hovedfags- eller masternivå og 366 ved
profesjonssstudiet i psykologi. Totalt antall årsenheter er nesten på samme høye nivå som
i 2003, men det er en økning på hovedfag/masternivå og en nedgang på profesjonsstudiet.
Tall tyder på at studentene ved våre nye studieprogram avlegger flere studiepoeng per år
enn registrerte studenter gjorde før studiereformen. Programstudenter skal inngå en
utdanningsplan, hvor planlagte emner for semesteret registreres. Programstudentene
innen samfunnsvitenskap og psykologi avla i gjennomsnitt 70% av de planlagte
studiepoeng i 2004. Denne måten å rapportere gjennomstrømming på er ny av året, og
tallene skjuler en del tekniske utfordringer med utdanningsplanene. Tallene stemmer
imidlertid godt med rapporter fra studieåret 2003/2004 som viser avlagte studiepoeng i
forhold til normert studieprogresjon.
Fakultetet hadde for studieåret 2004/2005 ca. 3500 primærsøkere (22000 totalt) til 830
plasser på bachelorprogrammene. På masternivå var søkertallet ca 1550 til 300 plasser
høsten 2004 og 280 søkere til 160 plasser våren 2005. Profesjonsstudiet i psykologi
hadde totalt om lag 600 søkere til 90 plasser.
Søkningen til lavere grads studier ved fakultetet har økt med hele 75 % de siste to årene. I
2004 var det de disiplinære programmene som opplevde en økning i antall søknader. De
tverrfaglige programmene har imidlertid fortsatt jevnt over høyere poenggrense for
opptak enn de disiplinære. Poengkravet for å få opptak til bachelorprogrammet i
internasjonale studiers er blant de høyeste ved Universitetet i Oslo. På masternivå er det
spesielt de engelskspråklige studieprogrammene som har en høy søkning i forhold til
opptaksrammen. Av disse er en stor andel internasjonale søkere. Det er profesjonsstudiet
og det nye masterstudiet i psykologi som har klart høyest søkertall og karakterkrav.
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Konsolidering av studietilbudet
Opprettelsen av nye bachelor- og masterprogram i 2003 var et stort løft for fakultetet, og i
2004 har arbeidet vært rettet mot konsolidering av det nye studietilbudet.
Tilbakemeldinger fra studenter og ansatte tyder på at undervisnings- og
programkvaliteten jevnt over er god. Fagligsosiale tiltak som innføringsseminarer,
studieturer og aktualitetsseminarer i løpet av semesteret har vært viktige for å skape
kullfølelse blant bachelorstudentene og gi en faglig profil til programmet. Dette har vært
et særlig satsingsområde for tverrfaglige programmer.
At studieprogrammene tilbyr valgmuligheter innenfor en bred emneportefølje har gitt nye
utfordringer knyttet til logistikk, administrasjon og veiledning av studenter.
Studiestrukturen stiller også store krav til samarbeid på tvers av enhetene, når instituttene
er emneleverandører til ulike studieprogram på tvers av fakultetsgrenser.
Fakultetet har i 2004 fått økte studiepoenginntekter, men vår basisbevilging er samtidig
redusert. Fakultetet har sammen med Det juridiske fakultet den laveste basisbevilgningen
ved UiO. Dette medfører at studiepoengsinntektene som er stykkprisbaserte må dekke
deler av kostnadene til administrasjon og forskning i tillegg til undervisningskostnadene.
Dette er en utfordring i forhold til ambisjoner om å få til tettere oppfølging av studentene
og forskningsbasert undervisning. Det er derfor viktig for fakultetet å sikre en god
utnyttelse av faglige og administrative ressurser knyttet til undervisning og vurdering.
Med dette som bakgrunn har vi i samarbeid med UV-fakultetet, utviklet et verktøy som
skal gi bedre styring over emneporteføljen, og samtidig gi oss bedre kontroll med bruk av
interne og eksterne undervisningsressurser. Verktøyet ble tatt i bruk høsten 2004 og vil
bli fullt implementert i løpet av 2005.
Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten
Et gjennomgående kvalitetssikringssystem er viktig for utvikling og forbedring av
studietilbudene på fakultetet. I tråd med retningslinjer fra universitetet og krav fra
akkrediteringsorganet NOKUT, har fakultetet i 2004 arbeidet med utviklingen av et
kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. I arbeidet har det vært vektlagt at
forbedret kvalitet skal skje gjennom aktiv faglig ledelse. På fakultets-, program- og
institutt nivå skal den informasjon som innhentes om studietilbudet danne grunnlag for en
løpende vurdering av hvordan studietilbudet skal videreføres. Studiekvalitetsarbeidet skal
også inngå i den generelle vurderingen av virksomheten, blant annet i utarbeidelsen av
budsjett, årsplaner og strategiske planer. Fakultetets systembeskrivelse ble i hovedtrekk
vedtatt av fakultetsstyret oktober 2004, og arbeidet med implementering av systemet
fortsetter i 2005.
Nytt masterprogram i psykologi
Et masterprogram i psykologi ble igangsatt fra høsten 2004. Det nye masterstudiet gir
ikke klinisk psykologkompetanse, men vil kvalifisere for et bredt spekter av
arbeidsoppgaver som innebærer bruk av anvendt psykologisk kunnskap.
Masterprogrammet viderefører de ulike retningene i bachelorprogrammet i psykologi, og
gir mulighet til spesialisering temaområder som organisasjons- og arbeidslivspsykologi,
utviklings- helse og sosialpsykologi, anvendt kognitiv psykologi, samt kultur og
kommunikasjon.
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Satsing på internasjonalisering
En prioritert målsetning i kvalitetsreformen har vært å tilby studieopphold i utlandet som
del av et gradsstudium. Gode utvekslingsavtaler er også et moment som virker
fremmende for rekrutteringen til fakultetets programmer. For studenter som ønsker å
studere i utlandet vil gode avtaler bidra til at disse kan velge å reise utenlands som en del
av et program ved SV-fakultetet heller enn å ta hele studiet i utlandet.
Fakultetet har som følge av dette intensivert satsingen på internasjonalisering av studiene.
Det har i 2004 vært 80 innreisende og 104 utreisende studenter på utvekslingsavtale.
Dette er en markert økning i forhold til tidligere år (2003: 61 innreisende/37 utreisende).
Noe av endringene i tallene skyldes bedre registreringsrutiner i 2004 men det meste
gjenspeiler en substansiell økning. Det har høsten 2004 vært arbeidet med å utbedre
informasjon om både eksisterende avtaler og nye utvekslingsavtaler på bachelornivå. Det
er forventet at det vil gi utslag i en fortsatt økning i antall studenter som benytter seg av
fakultetets utvekslingsavtaler.
Ved utgangen av 2004 eksisterte det 72 forskjellige avtaler ved fakultetet. Fakultetet tok i
2004 et mer aktivt ansvar for å utvikle utvekslingsavtaler på bachelornivå. Mange avtaler
er allerede etablert og flere er under utvikling. Avtalene vil som regel være initiert ved et
fagmiljø, men fakultetet har fungert som pådriver i prosessen frem til avtalen er etablert.
Når avtalen er etablert vil studenter fra de fagmiljøene som har initiert avtalen i
utgangspunktet ha fortrinnsrett på denne. Samtidig vil studenter fra andre programmer i
de fleste tilfeller være velkommen til å søke på de samme avtalene.
Det er per nå 37 emner ved fakultetet som undervises på engelsk. De fleste av disse
emnene er på høyere grads nivå. For at vi skal være attraktive for utenlandske studenter,
må vi ha et godt undervisningstilbud på engelsk. Fakultetet arbeider derfor med å øke
andelen engelskspråklig undervisning. Flere av programmene ved fakultetet benytter for
ørvig engelsk som undervisningsspråk. Dette gjelder for eksempel det nye
masterprogrammet i psykologi. Formålet med å velge engelsk som undervisningsspråk er
å kvalifisere norske studenter for arbeid eller forskning i et internasjonalt miljø, samt
åpne studiet for internasjonale studenter.

FORMIDLING
Fakultetet har høy formidlingsaktivitet, samtidig som den er vanskelig å tallfeste.
Aktiviteten tar mange former: utredninger, evalueringer, uttalelser som sakkyndige,
medlemskap i styrer og råd, foredrag, bøker rettet mot allmennheten og mot skoleverket,
faste spalter og kronikker i avisene, annen mediedeltakelse, arrangementer for
allmennheten ved enhetene. Av konkrete tiltak i 2004 kan nevnes:
Psykologidagene
Tema for årets psykologidager var ”hjerne og tenkning – fra laboratorium til
hverdagsliv”. Det var noe lavere besøkstall i 2004 enn tidligere. Samtidig var inntrykket
at de besøkende virket å ha mer faglig bakgrunn enn hva publikum har hatt i forgående
år. Dette var ikke uventet da arrangementet i 2004 var mer preget av fordypning innenfor
ett fagområde enn tidligere. Fjorårets psykologidager fikk god publisitet, blant annet ved
artikkel i Aftenposten om hukommelse, innslag om søvnforskning i frokost-tv på TV2 og
ved intervjuer i diverse radiokanaler.
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Forelesningsserien: After Iraq: The Making of a New World Order?
Våren 2004 avholdt SV-fakultetet en forelesningsserie med inviterte gjesteforelesere som
hver holdt selvstendige foredrag over ulike tema knyttet til det mange kaller for “den nye
verdensorden” etter 9/11, krigen i Afghanistan, og USAs invasjon av Irak. Faglig
ansvarlig for forelesningsserien var professor Bernt Hagtvet ved Institutt for
statsvitenskap, og SV-fakultetet mottok et tilskudd på kroner 90.000,- fra Institusjonen
Fritt Ord til serien. Det ble til sammen avholdt 10 forelesninger med internasjonalt
anerkjente gjesteforelesere, blant annet professor Jonathan Glover (King’s College, UK),
Dr. Hans Blix, professor Ian Shapiro (Yale) og redaktør Adam Michnik (Gazeta
Wyborcza, Polen). Forelesningsserien var til dels svært godt besøkt, noen av dem fylt til
randen. I tillegg var mediedekningen for enkelte av forelesningene svært god.
Eilert Sundt forelesningen
Den årlige Eilert Sundt forelesningen ble i 2004 arrangert i regi av Institutt for sosiologi
og samfunnsgeografi. Tematisk avsluttet denne forelesningen serien om Irak. Eilert Sundt
forelesningen ble holdt av professor Diego Gambetta (Nuffield College, Oxford) over
temaet “Making Sense of Suicide Missions”. Forelesningen ble holdt fredag 29. oktober.
Priser
Unni Wikan ved Sosialantropologisk institutt mottok i 2004 Fritt Ords pris. I
begrunnelsen for tildelingen berømmer komiteen Wikan for ”... innsiktsfulle,
åpenhjertige og utfordrende bidrag til debatten om verdikonflikter i det flerkulturelle
samfunn.”

PERSONAL, ORGANISASJON OG AREAL
Arena – Senter for europastudier ny enhet ved fakultetet
Forskningsprogrammet Advanced Research on the Europeisation of the Nation State
(Arena) var inntil årsskiftet et program under Norges Forskningsråd, men lokalisert i
Eilert Sundts hus. Fra 1/1 2004 overtok fakultetet ansvaret for det meste av personalet og
viderefører aktiviteten som Arena – Senter for europastudier. Omorganiseringen var
forberedt i 2003 og skjedde etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Senteret har et
eget styre. Det var [xx] ansatte som fulgte med fra Forskningsrådet.
Innføring av enhetlig ledelse
Fakultetet innførte fra januar 2004 enhetlig ledelse både på fakultets- og instituttnivå.
Sammensetningen av styrene ble samtidig endret. Fakultetsstyret består nå av 9
medlemmer hvorav to er eksterne representanter. Reformen betyr at dekanen og
instituttlederne er daglige ledere for enhetene, både den administrative og den faglige
siden, og har fått vesentlig mer omfattende fullmakter enn før. Institutt- og fakultetsstyre
fastlegger de overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, mens
oppfølging og drift er delegert til dekan og instituttledere.
Samtidig med at sammensetningen av fakultetsstyret ble endret, ble studiestyret ved
fakultetet lagt ned. Studiestyret kom dermed bare til å fungere i ett år. I stedet ble det
opprettet et rådgivende forum for studiespørsmål. Det består av programledere/
undervisningsledere og studentrepresentanter og ledes av dekanen. Fakultetet har gjort et
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arbeid for å presisere ansvars- og myndighetsforhold i studiesaker. Det vanskeligste her
har vært å klarlegge forholdet mellom institutt og tilhørende disiplinære program.
Det har vært valg på instituttleder og stedfortreder ved fire av de fem instituttene nå i høst
(Sosialantropologisk institutt gjennomførte instituttledervalg høsten 2003). Det ble valgt
ny instituttleder ved Økonomisk institutt. Ved de resterende institutter ble de sittende
instituttledere gjenvalgt.
Våren 2004 startet fakultetet arbeidet med en strategisk plan for perioden 2005-2009.
Strategisk plan er ment som et styringsdokument for virksomheten ved fakultetet og
gjennomføringen av planen er avhengig av god vertikal sammenheng og oppfølging fra
samtlige enheter. For å sikre en god forankring av planen ble fakultetsstyret invitert til å
diskutere sentrale temaer i sine møter gjennom hele 2004. Til hvert av møtene ble det
utarbeidet et grunnlagsmateriale som besto av et diskusjonsnotat med fakta og analyser,
samt et politisk notat der dekanen redegjorde for sine vurderinger og fakultetets
hovedutfordringer i planperioden innenfor områdene forskning, utdanning, formidling og
samfunnskontakt. Styrets diskusjon og vedtak ble innarbeidet i utkastet til strategisk plan
og utgjorde fundamentet i arbeidet med fakultetets årsplan for 2005.
Opprinnelig hadde fakultetet planlagt en sluttbehandling av sin strategiske plan i siste
styremøte 2004, men universitetsstyret vedtok i desember å utsette arbeidet med UiOs
strategiske plan til våren 2005. Av hensyn til dette vedtok fakultetet også å utsette sin
endelige behandling av planen. Fakultetsstyret drøfter forslag til strategisk plan for
fakultetet i sitt møte 22. april 2005.
Tiltaksplan for likestilling
Universitetsstyret vedtok 8. juni 2004 ”Handlingsplan for likestilling ved UiO 20042006”. Fakultetets bidrag til handlingsplanen ble behandlet av fakultetstyret i møte 10.
juni 2004. Handlingsplanen har følgende målsettinger for rekruttering av kvinner til
vitenskapelige stillinger ved fakultetet:
30 prosent kvinner blant nytilsatte professor I
25 prosent kvinner blant nytilsatte professor II
20 prosent kvinner blant nytilsatte faglige lederstillinger
50 prosent kvinner blant nytilsatte i førsteamanuensisstillinger/mellomstillinger
I 2004 sank kvinneandelen av årsverk i professorat og vitenskapelige mellomstillinger til
28 %. Fakultetet håper at handlingsplanen for likestilling vil bidra til å snu en negativ
tendens med hensyn til rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger i løpet av
2005/2006. Målet skal nås gjennom en rekke ulike tiltak og ved en mer bevisst holdning
til likestilling i forbindelse med kunngjøring av vitenskapelige stillinger. Lokal ledelse
har et særlig ansvar for å følge opp handlingsplanen.
Universitetsstyret avsatte i 2004 1,8 millioner i innsatsmidler som ble tildelt fakultetene
etter søknad. Fakultetet hadde bra uttelling her, og fikk 470 000 kroner av den avsatte
potten til delfinansiering av professorstilling (Økonomisk institutt) og frikjøp fra
undervisning (Økonomisk institutt og Institutt for statsvitenskap).
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Fakultetets personale
Fakultetet hadde i 2004 totalt 397 ansatteårsverk, hvorav 104 årsverk i tekniske- og
administrative stillinger. Det har vært en økning fra 2003 til 2004 både i antall
vitenskapelige og administrative årsverk. En del av økningen skyldes overføringen av
Arena fra Norges Forskningsråd. Resten av økningen skyldes hovedsakelig fakultetets
innsats i forhold til Kvalitetsreformens målsetting om tettere oppfølging av studentene.
Overgangen fra grunn- og mellomfag til 10-studiepoengs emner har medført økt
ressursbruk både på seminargrupper og på eksamen.
Fakultetets vitenskapelige personale har en relativt høy gjennomsnittsalder. I 2004 var
34% av fakultetets vitenskapelige ansatte over 60 år, mens bare 16 % var under 45 år.
Fakultet vil om få år ha stor avgang i vitenskapelige stilinger. Fakultetet arbeidet i 2004
aktivt for å øke rekrutteringen til stipendiatstillinger, og har pålagt instituttene å oppfylle
vedtatte måltall for slike stillinger i løpet av 2005.

Disponering av areal i SV-bygningene - status
Fakultetsstyret vedtok sommeren 2003 en plan for disponering av ledige arealer i
fakultetets bygninger etter at Psykologisk institutt flyttet over i Forskningsveien 3. Planen
hadde som målsetting full samlokalisering av fakultetets resterende enheter i SVbygningene på Nordre Blindern.
Høsten 2003 flyttet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ut av 7. og 8. etasje Eilert
Sundts hus og inn i det nyoppussede Harriet Holters hus. Teknisk avdeling startet våren
2004 en full rehabilitering av de fraflyttede etasjene. Rehabiliteringen av disse, var i
likhet med rehabiliteringen av Harriet Holters hus, omfattende. Etasjene er blitt lysere, og
det er lagt mer vekt på fellesarealene.
Ved årsskiftet 2004/2005 nådde fakultetet sin målsetning om samlokalisering i og med
TIK-senterets innflytting i 5. og 7. etasje Eilert Sundts hus. Flere av de andre enhetene i
bygget hadde da i løpet av høsten også gjennomført større og mindre flytteoperasjoner og
omplasseringer i henhold til fakultetets disponeringsplan.
Fakultetet reserverte 16 kontorakser i 10. etasje Eilert Sundts hus og 12 kontorakser i
Harriet Holters hus til en buffersone som tilbys instituttene for leie ved tilleggsbehov.
Tiltaket er særlig rettet mot behov ved tildeling av større eksternt finansierte
forskningsprosjekter til enhetene.
I 2. etasje Eilert Sundts hus ble det satt av 3 større kontorer for samlokalisering av
samtlige programutvalg og studenttidsskrifter ved fakultetet. Kontorene møbleres av
fakultetet og skal stå klare til bruk i februar 2005. Fakultetet har dermed langt på vei nådd
målet om en samlokalisering av sine tilbud til lavere grads studenter i 2. etasje i A- og Bblokken Eilert Sundts hus. I tillegg til programutvalgskontorer tilbys nå
bachelorstudentene et læringssenter med lesesaler, grupperom, pc-plasser (både
individuelle og for mindre grupper), help-desk og kopierings- og utskriftstjenester på ett
og samme plan.
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ØKONOMI
Tabellen under viser en regnskapsoversikt for SV-fakultetet for regnskapsåret 2003 og
2004. Dette er fakultetets totalregnskap der alle inntekter og kostnader fremgår.
Tall i hele tusen

Totalvirksomhet
Overført fra i fjor
Inntekter UFD
Prosjektinntekter
Dekningsbidrag
Refusjon av lønn
Andre inntekter
Sum disponible midler
Investeringer
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Akkumulert driftsresultat

2003
31 689
224 104
40 157
5 614
4 805
6 506
312 875
2 322
211 349
85 658
299 329
13 546

2004
13 546
244 346
48 985
4 147
3 368
9 437
323 829
2 742
218 703
85 371
306 816
17 013

Endring
-18 143
20 242
8 828
-1 467
-1 437
2 931
10 954
420
7 354
-287
7 487
3 467

Prosent
-57
9
22
-26
-30
45
4
18
3
0
3
26

For intern økonomistyring er det hensiktsmessig å dele virksomheten ved Det
samfunnsvitenskaplige fakultet inn i to deler:
• Basisvirksomheten – Inntekter fra UFD over statsbudsjettet knyttet til
primæraktivitetene innen undervisning, forskning og formidling. Inntektene
baserer seg på UFD og UiOs finansieringsmodell.
• Eksternt finansierte prosjekter – Inntekter til enkeltprosjekter etter søknad eller
mottatt oppdrag. Finansieringskildene kan være NFR, departementer, andre
offentlige og private virksomheter nasjonalt og internasjonalt.
Basisvirksomhet
Overført fra i fjor
Inntekter UFD
Prosjektinntekter
Dekningsbidrag
Refusjon av lønn
Andre inntekter
Sum disponible midler
Investeringer
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Akkumulert driftsresultat

2003
19 906
224 104
-7 932
5 614
3 656
5 062
250 410
2 322
177 826
65 462
245 610
4 800

2004
4 800
244 346
5 079
4 147
3 135
5 976
267 483
2 742
192 890
65 977
261 609
5 874

Endring
-15 106
20 242
13 011
-1 467
-521
914
17 073
420
15 064
515
15 999
1 074

Prosent
-76
9
-164
-26
-14
18
7
18
8
1
7
22

Av det overførte beløpet på 5,8 mill kroner er cirka 5 mill kroner øremerkede midler
knyttet til utsatt aktivitet, slik at disponible frie midler(overskudd) for basisvirksomheten
er 0,8 millioner kroner. Dette viser at fakultetet brukte hele bevilgningen for 2004, og at
man i tillegg har avsatt midler for øremerket utsatt aktivitet. Fakultetet har samlet slikt
sett hatt et riktig aktivitetsnivå i forhold til disponible midler.
I 2004 var 73,7 % av kostnadene lønnskostnader, mot 72,4 % i 2003. 62,3 % var knyttet
til fastlønn, mens 11,4 % var variabellønn. Den variable lønnen knytter seg til
engasjement av time og hjelpelærere, sensorer og eksamensvakter. 30,9 millioner av
driftskostnader er knyttet til internhusleie.
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Eksternt finansierte prosjekter

2003

2004

11 783
0
48 089
0
1 149
1 444
62 465
0
33 523
20 196
53 719
8 746

Overført fra i fjor
Inntekter UFD
Prosjektinntekter
Dekningsbidrag
Refusjon av lønn
Andre inntekter
Sum disponible midler
Investeringer
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum kostnader
Akkumulert driftsresultat

8 746
0
43 906
0
233
3 461
56 346
0
25 813
19 394
45 207
11 139

Endring

Prosent

-3 037
0
-4 183
0
-916
2 017
-6 119
0
-7 710
-802
-8 512
2 393

-26
-9
-80
140
-10
-23
-4
-16
27

For 2003 er prosjektinntektene ca 9. millioner kroner for høye pga av at inntektene til
Adferdsenteret i 2002 ble ført på basis. Av inntektene for eksterne prosjekter ved SVfakultetet utgjorde inntekter fra NFR 34,5 millioner kroner.
32 prosjekter ble startet opp i 2004, og det ble avsluttet 48 prosjekter. Årsaken til at så
mange prosjekter er avsluttet skyldes at det i 2004 ble foretatt en opprydning av
prosjektporteføljen, og flere inaktive prosjekter ble avsluttet også regnskapsmessig.
Regnskap basisvirksomheten - utvikling fra 2001 til 2004
I tabellen nedenfor vises årlige regnskaper for basis i perioden 2001 til 2004. Inntektene
og kostnadene har i denne perioden økt med ca 71 millioner kroner (36 %).
Inntektsøkningen er i hovedsak knyttet til kvalitetsreformen, økning i antall
stipendiatstillinger og virksomhetsoverdragelse av ARENA-programmet.
Basisvirksomheten

2001

-337
Overført fra i fjor
1
196 823
Inntekter fra UFD
2
Andre inntekter (dekningsbidrag, lønnsrefusjoner, etc)
196 486
Sum disponible midler
Investeringer
85 509
Fast lønn
18 722
Variabel lønn
41 067
Sosiale kostnader
-2 985
Sykelønn/fødselspem.
19 000
Internhusleie
28 396
Andre driftskostnader
189 709
Sum kostnader
6 777
Akkumulert driftsresultat *
1

2002
6 777
188 758
29 550
225 085
96 535
17 934
45 263
-2 671
29 800
18 318
205 179
19 906

2003
19 906
224 104
6 400
250 410
2 322
107 751
19 942
51 597
-1 464
32 856
32 606
245 610
4 800

2004
4 800
244 346
18 337
267 483
2 742
117 216
22 166
56 630
-3 122
30 915
35 062
261 609
5 874

Endring 0104
Prosent

70 997
2 742
31 707
3 444
15 563
-137
11 915
6 666
71 900
-903

36 %
37 %
18 %
38 %
5%
63 %
23 %
38 %

Inntektene fra UFD i perioden 2001 til 2002 inkluderer også andre inntekter (dekningsbidrag, refusjoner, etc.)

2

For 2004 er inntektene fra NFR og FD for Arena på 5 millioner kroner inkludert.
* For 2002 er andre inntektene og akkumulert driftsresultat ca 9. millioner for høyt pga av en feilføring der inntekter for Adferdsenteret ble ført under basis

Nedenfor er det foretatt en kostnadsanalyse for 2001 til 2004, som viser hvilken reell
aktivitetsøkning inntektsøkningen har gitt grunnlag for. 2001 benyttes som utgangsår
siden dette er utgangsåret for UFDs endrede finansieringskriterier og før
kvalitetsreformen. Analysen skiller mellom tekniske endringer og pris- lønnsvekst som
ikke medfører aktivitetsendringer, og reelle aktivitetsendringer i form av økt antall
tilsettinger og økte kostnader til drift.
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Endringer i basisvirksomheten 01-04

Antall

Beløp

Andel

Økning i totale inntekter fra 2001-2004

70 997

100 %

Tekniske endringer og pris- lønnsjusteringer
Økt internhusleie
Lønnsvekst
Prisvekst 01-04 (KPI)
Sum tekniske endringer og pris- lønnsjusteringer

11 915
14 935
1 306
28 156

40 %

Aktivitetsøkninger (årsverk * ltr * sosiale avgifter)
Vitenskaplige stillinger
Stipendiatstillinger
Postdoc stillinger
Vit. assistenter
Tekniske stillinger
Administrative stillinger
Bilagslønn (time/hjelpelærerer, etc)
Lønnsrefusjoner
Sum aktivitetsøkninger (stillinger)
Aktivitetsøkninger (Arena)
Aktivitetsøkninger (andre)
Aktivitetsøkninger (drift)
Investeringer
Driftsmidler nye vit. stillinger
Driftsmidler nye stipendiater
Driftsmidler nye postdoc stillinger
Øvrige aktivitetsøkninger drift
Sum aktivitetsøkninger (driftsmidler)
Sum økte kostnader

27,9
10,6
4,5
2,5
3,8
13,8

20 %
7%
3%
2%
2%
9%
7%

63

14 180
4 980
2 306
1 165
1 769
6 449
4 929
(137)
35 642

12
51

8 525
27 117

12 %
38 %

2 742
1 394
319
135
3 512
8 102

50 %

11 %

71 900

Endring i overført beløp

(903)

-1 %

Aktivitetsøkningene innen tilsettinger er hentet fra databasen for høyere utdanning, og
viser blant annet en markert økning i antall vitenskaplige stillinger med 27,9 årsverk.
Også rekrutteringsstillinger er økt med 10,6 årsverk doktorgradstipendiater og 4,5 årsverk
postdoc stillinger. En nærmere analyse av internfordelingen av de vitenskaplige
stillingene viserer at alle enhetene har hatt en økning i antall årsverk, bortsett fra TIK som
har hatt en nedgang på 1 årsverk. Denne stillingen er nå besatt, slik at nivået er uendret.
Psykologisk institutt er den enheten med størst økning på 8,8 årsverk. Økningen under
fakultetsadministrasjonen på 7,2 stillinger skyldes overføring av ARENA fra NFR.
Tabellen under viser endringer i vitenskaplige stillinger (undervisnings- og
forskningsstillinger) fra 2001-2004 fordelt på enhetene
Vit. stillinger
2001
2004
Endring 01-04

FAK ISS
ISV
PSI
TIK
SAI
ØI
Totalt
150,2
0,5
25,9
26,1
44,4
10,2
15,7
27,5
178,1
7,7
31,5
29,6
53,2
9,2
19,1
27,9
27,9
7,2
5,6
3,5
8,8
(1,0)
3,4
0,4

For 2004 inngår instituttleder som administrasjon. Stillingen er imidlertid tatt med under vit. still for sammenligning med 2001.
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Tallene ville sett dramatisk annerledes ut hvis utgangsåret hadde vært 2000, da det
skjedde store endringer mellom 2000 og 2001. I grove trekk ville inntektene til fakultetet
på post 50 vært økt kraftig pga tekniske endringer som innføring av husleie og
regnskapsføring av sosiale kostnader på fakultetet. Det var en stor økning av
stipendiatstillinger mellom 2000-2001 (33 til 44 stillinger). Videre ble antall
vitenskapelige stillinger redusert med 8 på fakultetet samlet fra 2000-2001. Endringen fra
2000 til 2001 var imidlertid svært ujevnt fordelt mellom enhetene;(ISS – 4 stillinger, ISV
-2,5 stillinger, PSI +6,5 stillinger, TIK-1 stillinger, SAI -4 stillinger og ØI -3 stillinger).
Analysene over viser at fakultetet har hatt en aktivitetsøkning i form av flere faglige
tilsatte de siste årene. Økningen har vært klart størst ved psykologi som følge av utvidelse
av profesjonsstudiet fra 72 til 88 plasser. Økonomisk institutt har ingen økning de siste
årene og er i et litt lengre perspektiv neddimensjonert.. De øvrige enhetene har hatt en
viss økning de siste årene, men har marginalt flere ansatte enn ved årtusenskiftet, et par år
før kvalitetsreformen. Bruk av time og hjelpelærer har økt noe fra 2003 til 2004 og er et
utslag av økt seminarundervisning og økt eksamensomfang.

FAKULTETETS STYRING OG LEDELSE I 2004
Ledelse ved fakultet og enheter
Dekan: Professor Asbjørn Rødseth
Prodekan: Professor Gunn Elisabeth Birkelund
Fakultetsdirektør: Marianne Gjesvik Mancini
Assisterende fakultetsdirektør: Johannes Falk Paulsen til 31.04.04, Gudleik Grimstad
fra 01.05.04.
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Instituttleder: Professor Geir Høgsnes
Kontorsjef: Gudleik Grimstad til 31.04.04, Tori Norheim Sandlie fra 01.05.04
Institutt for statsvitenskap
Instituttleder: Professor Per Kristen Mydske
Kontorsjef: Monica Bakken (Tori Norheim Sandlie – [fra-til])
Psykologisk institutt
Instituttleder: Professor Fanny Duckert
Kontorsjef: Kari Voll perm fra 01.08.2004 – 31.07.2005, Kristin Nordseth fra 01.08.2004
– 31.07.2005
Sosialantropologisk institutt
Instituttleder: Professor Aud Talle
Kontorsjef: Max Demuth
Økonomisk institutt
Instituttleder: Professor Ragnar Nymoen
Kontorsjef: Merethe Aase
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Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Senterleder: Professor Helge Hveem
Avdelingsleder: Kristin Nordseth til 31.07.2004, Irene Sandlie (fra 16.08.2004)
ARENA – Senter for europaforskning
Senterleder: Morten Egeberg
Avdelingsleder: Ragnar Lie
Programledere
ÅRSENHETER:
ETNISITET OG FLERKULTURELLE
SAMFUNN

Programleder: Professor Dag Album (ISS/SV)

UTVIKLING OG MILJØ

Programleder: Førsteamanuensis Halvor Mehlum
(ØI/SV)

PSYKOLOGI

Programleder: Professor Karl Halvor Teigen (vår) /
Førsteamanuensis Astrid Bastiansen (høst)

BACHELORPROGRAMMER – TVERRFAGLIGE:
EUROPASTUDIER (EU)
Programleder: Professor Oddbjørn Knutsen (ISV/SV)
INTERNASJONALE STUDIER

Programleder: Professor Janne Haaland Matlary
(ISV/SV)

KULTUR OG KOMMUNIKASJON

Programleder: Professor Ivar Frønes (ISS/SV)

OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG
LEDELSE

Programleder: Professor Harald Baldersheim
(ISV/SV)

UTVIKLINGSSTUDIER

Programleder: Førsteamanuensis Halvor Mehlum
(ØI/SV)

BACHELORPROGRAMMER - DISIPLINÆRE:
PSYKOLOGI
Programleder: Professor Karl Halvor Teigen (vår) /
Førsteamanuensis Astrid Bastiansen (høst)
SAMFUNNSGEOGRAFI

Programleder: Professor Jan Hesselberg

SAMFUNNSØKONOMI

Programleder: Professor Jon Vislie

SOSIALANTROPOLOGI

Programleder: Professor Arne Kalland

SOSIOLOGI

Programleder: Professor Dag Album

STATSVITENSKAP

Programleder: Professor Raino Malnes

MASTERPROGRAMMER:
PEACE AND CONFLICT STUDIES

PSYKOLOGI

Programleder: Førsteamanuensis Anne Julie Semb
(ISV)
Programleder: Professor Tim Brennen
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SAMFUNNSØKONOMI (2-årig)

Programleder: Professor Vidar Christiansen

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE (5årig)

Programleder: Professor Vidar Christiansen

M.SC. PROGRAMME IN
ENVIRONMENTAL AND
DEVELOPMENT ECONOMICS

Programleder: Professor Olav Bjerkholt

SOSIALANTROPOLOGI

Programleder: Professor Halvard Vike

SOSIOLOGI

Programleder: Professor Dag Album

SAMFUNNSGEOGRAFI

Programleder: Professor Jan Hesselberg

DEVELOPMENT GEOGRAPHY

Programleder: Professor Jan Hesselberg

STATSVITENSKAP

Programleder: Professor Raino Malnes

SOCIETY, SCIENCE AND
TECHNOLOGY IN EUROPE (ESST)

Programleder: Førsteamanuensis Terje Grønning
(vår) / Førsteamanuensis Olav Wicken (høst)

PROFESJONSPROGRAMMER:
PSYKOLOGI

Programleder førsteavdeling: Professor Margarete
Vollrath
Programleder andreavdeling: Professor Ellen
Hartmann

Medlemmer av fakultetsstyret 2004

Medlemmer

Varamedlemmer

Dekan Asbjørn Rødseth
Prodekan Gunn Elisabeth Birkelund
Fast vitskapleg personale:
Marianne Lien
Ivar Reinvang

Teknisk/administrativt personale:
Else Karin Skjønhaug

1. Harald Baldersheim
2. Tone Sommerfelt
3. Ellen Wessel

1. Harald Botha
2. Aud-Jorunn Sandal
3. Håkon Skogli

Studentar:
Torstein Schiøtz Worren
Berit Indset

1. Ole Totland
2. Anders Wittrup

Eksterne medlemmer (utenfor UiO)
Tor Saglie
Birgit Skaldehaug

1. Per Magnus Mæhle
2. Lillian Hatling
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VEDLEGG
Forskning
Tabell 1.1: Antall publikasjoner ved enhetene i 2004
Type publikasjon

Tidsskriftsartikler

Antologier

Bøker

(herav
internasjonale)

(herav internasjonale)

(herav internasjonale)

Enhet
Sosialantropologisk inst.
Psykologisk institutt
Økonomisk institutt
Inst. for sosiologi og samf.g.
Inst. for statsvitenskap
TIK-senteret
ARENA
SV-fakultetet totalt
[Tall først tilgjengelige i mars/april]

Tabell 1.2: Eksternt finansierte prosjekter (forskning) ved enhetene (tall i tusen kr)
Enhet

Kostnader eksternt
finansiert i 2004

Totale kostnader i
2004

Andel eksternt
(av totalen)

12 313
30 781
79 137
35 285I
42 138
40 471
24 612
306 815

76 %
54 %
12 %
12 %
14 %
5%
11 %
15 %

ARENA
9 321
TIK
16 731
PSI
9 188
ØI
4 164
ISS
6 054
ISV
2 134
SAI
2 639
Sum fakultetet*
45 208
* Summen inkluderer også fakultetsadministrasjonen

Tabell 1.3 Regnskapsoversikt 2004 for eksternt finansierte prosjekter fordelt på
finansieringskilde
Finansieringskilde
NFR individuelle prosjekt
NFR andre prosjekt
Andre departementer og direktorater (BFV)
Norge offentlig – stat, fylkeskommunal (EFV)
Norge offentlig og privat
Norge privat - forretningsforetak
Norge privat – fond, legater, non-profit org.
Ekstern, uspesifisert blandet fin.kilde
Utland – Nordisk Ministerråd
Utland – EU-kommisjonen/program
Utland for øvrig
Sum alle poster

Antall
prosjekt
34
70
14
14
4
4
11
1
4
11
4
171

Kostnader 2004
(i hele tusen kr)
7 719
19 121
3 458
4 414
1 599
2 963
2 287
84
241
2 943
377
45 207

Dekningsbidrag (i %)
15
14
40
40
40
40
40
0
20
20
40
-

I tabellen over er 118 av prosjektene bevilgningsfinansierte (BFV), med en kostnadssum
på 30,3 mill (67 % av kostnadssummen for de eksterne prosjektene).
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Tabell 1.4: EU-prosjekter ved SV-fakultetet i 2004
Tabellen under er et utdrag fra en UiO-oversikt over deltagelse i EU sitt 5. og 6.
rammeprogram ved utgangen av 2004, og viser deltakere fra SV-fakultetet.
Prosjektnavn
The structure of innovation and economic
performance indicators - SIEPI

Prosjektleder
Fagerberg, Jan

Koordinator
Universita degli Studi
di Urbino

År fra
2002

År til
2004

Towards a European area of research and
innovation - Lessons undertaken in the
Framework Programmes -TEARI

Fagerberg, Jan

Universitetet i Oslo

2002

2004

Thematic Network: Strategies for Regional
Sustainable Development, an Integrated
Approach beyond Best practices REGIONET

Lafferty, William

Interdisciplinary
Centre for
comparative research
in the Social Sciences

2002

2004

Citizenship and Democratic legitimacy in
the European Union - CIDEL

Eriksen, Erik
Oddvar

Universitetet i Oslo

2002

2005

PUG - Public Understanding of Genetics:
a cross-structural end ethnographical
study of the 'new genetics' and social
identity
Identifying Trends in European Medical
Space, contribution of European social
and human sciences - ITEMS

Howell, Signe

The Victoria
University of
Manchester

2002

2005

Nielsen, Hviid
Torben

ARMINES

2003

2005

Changing Knowledge and Disciplinary
Boundaries Through Integrative Research
Methods in Social Sciences and
Humanities
New Modes of Governance in Europe NEWGOV

Widerberg, Karin

University of Hull

2004

2007

Føllesdal,
Andreas

European University
Institute

2004

2008

Efficient and Democratic Governance in a
Multi-Level Europe - CONNEX

Egeberg, Morten

Universitaet
Mannheim

2004

2008

Forskerutdanning
2.1: Kandidatproduksjon - ph.d.
Studium/Grad

Ph.d.graden*

Dr.polit.

Dr.psychol.

Dr.philos.

Alle grader

Sosialantropologi
3
Psykologi
1
2
5
2
Økonomi
2
6
Sosiologi,
5
1
samfunnsgeografi
Statsvitenskap
7
1
TIK-senteret
1
Alle enheter
3
25
5
3
* Ph.d.-graden ble etablert ved fakultetet i 2003. De som nå disputerer for denne graden
er overført fra de ”gamle” gradene dr.polit. og dr.psychol.

3
10
8
5
1
8
1
36

En oversikt over avlagte doktorgrader ved SV-fakultetet i 2004 finnes på nettadressen:
http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Disputaser/disputaser2004.html
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Utdanning
Vedlegg 3.1: Opptak til lavere grads studier 2004/2005
Endring
03-04**

Søkere/
ramme**

Tilbud

Møtt

Poengrense
Prim. Ord.
vm.
kv.

Studium

Ramme

Søknader

Primær
-søkere

Etnisitet og flerkul,
årsenhet

40

963

129

-17.8%

3,2

64

34

46.5

58.1

Psykologi,
årsenhet

330*

5042

1386

-7.0%

4,2

632

400

49.3

54.3

Utvikling og miljø,
årsenhet

40

832

65

16.1%

1,6

64

27

45.7

52.9

Europastudier
(EU)

60

1199

129

-10.4%

2,2

97

62

50.0

54.5

Internasjonale
studier

60

2106

559

-6.5%

9,3

96

60

57.8

62.5

60

1561

256

-23.8%

4,3

97

70

49.6

56.9

60
120
60
120

1412
3499
736
1663

156
777
88
280

13.9%
17.2%
60.0%
22.3%

2,6
6,5
1,5
2,3

97
198
96
220

48
138
67
134

44.5
50.4
42.6
44.4

50.6
59.6
49.8
50.2

50

812

167

10.6%

3,3

90

62

52.1

54.5

140
160

1996
2315

234
296

20.0%
41.6%

1,7
1,9

229
264

154
174

44.0
43.8

49.1
50.2

Statsvitenskap
2808
424
8.4%
2
342
229
47.0
210
Utviklingsstudier
1597
161
-23.7%
2,7
96
69
51.4
60
SUM SV
1240
28541
5107
1,70 %
3,3
2682
1728
* Rammen ble øket til 390 etter en vurdering av søkertallene, for å kompensere for overganger fra årsenhet
til bachelorprogrammet.
** Gjelder 1.pri søknader

51.5
56.5

Kultur
kommunikas

og

Offentlig
administra
Psykologi
Samfunnsgeografi
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi
, 5år
Sosialantropologi
Sosiologi

Vedlegg 3.2: Opptak til høyere grads studier 2004/2005
Opptak høst 04
Studium
Ramme Søknader
Profesjonsstudiet I Psykologi
44
462
Masterprogram i Psykologi *
30
244
Sosialantropologi
55
140
Sosiologi
40
120
Samfunnsgeografi
27
50
Development geography
4
75
Samfunnsøkonomi
25
200
Environmental and
Development Economics
30
190
Statsvitenskap
60
221
Peace and Conflict Studies
15
328
ESST
20
50
* egen poengberegning, hvor 5 er best
** individuell vurdering av utenlandske søkere

Tilbud
44
41
66
55
26
32

Jasvar
44
35
51
39
18
4
27
34

69
23

15
19

Poenggrense
4,75*
64,6
63,4
63,6
63,2
**
63,5 **
**
63,8
**
63,9
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Opptak vår 05
Studium
Profesjonsstudiet I Psykologi
Sosiologi

Ramme
44
40

Søknader
143
57

Tilbud

Samfunnsgeografi

27

30

17

Samfunnsøkonomi

25

55

24

21

Statsvitenskap

60

137

57

54

57
47

Jasvar
44

Poenggrense
4,75
Alle kvalifiserte kom inn
dvs: C
Den siste søkeren vi tok inn
hadde 63,23
vi hadde 63,67 som
poenggrense for de det gikk
an å regne på (mest interne
søkere). Eksterne ble vurdert
etter skjønn ut fra ca samme
grense.
63,4 - En god C

Utsnitt av omregningstabell for tall og bokstavkarakterer
Formel SV
Tallkarakter Tallverdi
Bokstavkarakter
2,2
64,50 GrenseA
2,3
64,20
2,4
63,90
2,5
63,60 Grense B
2,6
63,30
2,7
63,00 Grense C
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Vedlegg 3.3: Studiepoengproduksjon 2004 (årsenheter)
Lavere
grad

Master

Hovedfag

Profesjon

ISS - Samfunnsgeografi

140

40

22

-

202

ISS - Sosiologi

351

82

56

-

489

Institutt for statsvitenskap

437

165

84

-

686

757

Psykologisk institutt
Senter for teknologi, innovasjon
og kultur (TIK)

629
25

17
22

5

359
-

1005
52

1099
69

Sosialantropologisk institutt

240

47

50

-

344

407

161
534
305

8
225
359

7
366
477

524
239
3541
-

461
97
3621

Økonomisk institutt
355
SV-Fakultetet felles
239
Totalt 2004
2416
Totalt 2003
2480
Kilde: DBH-rapport over studiepoengproduksjon

Totalt 2004

Totalt
2003
730

Vedlegg 3.4: Kandidater 2004
Bachelor
SV-Fakultetet felles
478 1
Psykologi
1
Sosialantropologi
1
Samfunnsøkonomi
-Sosiologi
1
Statsvitenskap
-Samfunnsgeografi
-TIK
-Totalt 2004
481
Totalt 2003
-Kilde: DBH-rapport over kandidater

Master

Cand.polit

Profesjon

Totalt 2004

---16 (15 + 1)
1
3
1
16
37
34 (17)

--47
20
54
93
22
-236
214 (136)

-61
-15
----76
117 (82)

478
62
48
51
56
96
23
16
830
-

Totalt
2003
96 (75)
33 (24)
68 (31)
47 (37)
8 1(40)
24 (19)
16 (9)
365 (235)

Detaljer:http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/univ/kandidater/stud_program.cfm?semester=4&instkode=11
10&arstall=2004&studkode=SAMVIT

Vedlegg 3.5: Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan
Studieprogram
Årsenheter
Etnisitet og flerkulturelle samfunn
Psykologi
Utvikling og miljø
Sum årsenheter
1

Planlagte
studiepoeng i
utdanningsplan
1850
22050
1570
25470

Avlagte
studiepoeng
1300
15000
1005
17305

Prosentandel
gjennomført iht
utdanningsplan
70 %
68 %
64 %
68 %

Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur og samfunnsfag
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Bachelorprogram
Samfunnsøkonomi
Eurupastudier (EU)
Internasjonale studier
Kultur og kommunikasjon
Offentlig administrasjon og ledelse
Psykologi
Sosialantropologi
Samfunnsgeografi
Sosiologi
Statsvtienskap
Utviklingsstudier
Sum bachelorprogram
Masterprogram
Samfunnsøkonomi
Environmental and Development Economics
Peace and Conflict Studies
Psychology
Sosialantropologi
Samfunnsgeografi
Sosiologi
Statsvtienskap
Samfunnsøkonomi (5-årig)
ESST
Sum masterprogram
Profesjon
Profesjonsstudiet i psykologi

20810
5795
7425
3855
4430
30450
18065
9355
19990
32020
5875
158070

12790
4145
6100
3210
2755
20075
12235
6485
13725
21350
4565
107435

61 %
72 %
82 %
83 %
62 %
66 %
68 %
69 %
69 %
67 %
78 %
68 %

3980
995
1450
1050
3030
1990
4480
8300
6680
570
32525

3140
725
1405
1020
2660
1560
3730
5445
5230
570
25485

79 %
73 %
97 %
97 %
88 %
78 %
83 %
66 %
78 %
100 %
78 %

26430

17790

67 %

Kilde: Felles Studentsystem, FS015.017 NSD-rapportering gjennomføring iht avtalt utdanningsplan,
grunnlagsdata for DBH budsjettrapport 1.16 for 2006.
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