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Kort presentasjon av fakultetet
Det samfunnsvitenskaplige fakultetet er det største fakultetet ved Universitetet i Stavanger med om lag 3
500 studenter og rundt 250 vitenskapelige og administrativt ansatte. Virksomheten er fordelt på 5
institutter, 2 nettverk og 3 sentre.


Institutt for helsefag
o

Nettverk for medisinske vitenskaper



Institutt for sosialfag



Handelshøgskolen ved UiS



o

Senter for innovasjonsforskning

o

Senter for anvendt finans

Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag
o

Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet



Norsk hotellhøgskole



Nettverk for kjønnsforskning

Fakultetet tilbyr 13 bachelorprogram, 7 masterprogram, 9 videreutdanninger, 1 årsstudium, samt
forskerutdanning og EVU-tilbud. Utdanningstilbudet ved fakultetet er variert og omfatter blant annet
økonomifag, hotell- og reiselivsfag, kulturfag, mediefag, samfunnsfag, helse- og sosialfag, ledelsesfag og
sikkerhetsfag.

Visjon og verdigrunnlag
Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal bidra til utdanning, forskning og formidling på kvalitetsmessig
høyt nivå. Fakultetet vil legge til rette for gode arbeidsvilkår for studenter og ansatte, og være attraktivt
både som studie- og arbeidssted. Fakultetet vil styrke samarbeidet med studentene og mellom fagmiljøer
innad i universitetet, og likedan med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
Kunnskapsutviklingen i fakultetet skal baseres på vitenskapelige prinsipper og tenkemåter. Gjennom
styrking av undervisningen i vitenskapsteori, etikk og forskningsmetoder på alle nivå i utdanningene, og
ved å videreutvikle forskningskompetansen blant de ansatte, vil fakultetet markere seg som en sterk
forskningsaktør på den nasjonale og internasjonale arena.
Fakultetet vil videreutvikle klima for kreativitet og mangfold. Fakultetet vil støtte opp om kreative prosesser
der nye ideer og nye praktiske løsninger kan utprøves. Fakultetets studier bygger på en kombinasjon av
teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat sektor. Ny kunnskap
genereres ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i en kombinasjon av de to. Det er i
dette skjæringsfeltet fakultet ønsker å være nyskapende.
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Hovedmål 2012-2014
Fakultetet vil i løpet av handlingsplanens virkeperiode fokusere særlig på følgende områder:

Utdanning og læringsmiljø




Vår studieportefølje skal til enhver tid være sammensatt av etterspurte og relevante studier på et
høyt faglig nivå.
Utdanningene skal drives på en effektiv måte som samtidig sikrer god kvalitet.
Forskningsbasert undervisning, og anvendelse av ny teknologi og innovative læringsmetoder skal
gi våre studenter et godt læringsutbytte.

Forskning og nyskaping




Videreutvikling av Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), og Senter for
innovasjonsforskning i henhold til Forskningsrådets kriterier for Senter for Fremragende Forskning.
Forskningsaktiviteten skal organiseres mest mulig formålstjenlig.
Tilrettelegging for forskermobilitet og økt internasjonalt forskningssamarbeid.

Formidling og kommunikasjon




Universitetets nettsider skal profilere vår undervisning og forskning på en best mulig måte.
Våre fagmiljøer skal bidra aktivt i samfunnsdebatten.
Videreutvikling av samarbeidet med privat og offentlig sektor.

Organisasjon og ressurser





Videreutvikle et nært samarbeid med studentene i styrer, råd og utvalg.
Styrke fakultetets ressursgrunnlag.
Arbeide for at fakultetets virksomhet har de arealer og fasiliteter som er nødvendig og tilstrekkelig
for å fremme læring.
Arbeide for at det skal være uttrykte, klare forventninger til ansatte i alle stillingskategorier.

Strategiske allianser og internasjonalisering




Styrke satsningen på internasjonalisering.
Utvikle forsknings- og undervisningssamarbeid innen felles fagområder med andre høyere
utdanningsinstitusjoner.
Støtte det enkelte fagmiljø i utviklingen av fruktbare allianser som inngås med nasjonale og
internasjonale samarbeidspartnere innen angjeldende fagområde.
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Prioriterte tverrgående satsninger
Innenfor de to tverrgående satsningsområdene som er vedtatt av Universitetet i Stavanger for årene 20122014, vil fakultetet prioritere følgende tiltak:

1) Læringsmiljø, utdanning og undervisning
Tiltak:




Videreføre og utvikle innovative læringsmetoder, herunder overføring av erfaringer fra nettbasert
undervisning, anvendelse av ny teknologi og simulering som metode.
Bedre oppfølging av nyansatte, herunder økt bruk av kollegaveiledning og obligatorisk deltakelse
på UNIPED-kurs.
Forenkling og fokusering i arbeidet med internasjonalisering gjennom sanering av avtaleporteføljen
og større vektlegging av faglige kriterier som basis for inn- og utvekslingsopphold i studiene.

2) Ekstern finansiering
Tiltak:



Utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud i tråd med etterspørsel og behov i samfunnet.
Implementere prosjektstyringssystem, og sikre at forskningsledere får opplæring i bruken av dette,
slik at det blir lettere å legge prosjekter til Universitetet i Stavanger

Prioriterte resultatindikatorer
Indikatorer
1) Totalt antall årsverk (alle finansieringskilder), herav UFF-stillinger,
ekskl. hjelpestillinger
2) Antall registrerte studenter, snitt vår og høst 1, herav høyere og lavere
grad *
3) Antall uteksaminerte PhD-kandidater
4) Utvikling i studieporteføljen2, antall høyere og lavere grad
5) BOA, ekskl. egenandel, herav NFR- og EU-tildelinger (Tall i 1000)
6) Antall publikasjonspoeng

2012
252

2013
256

2014
260

3634

3671

3696

12
20
36000
14300
150

12
20
37000
14500
160

12
20
37500
14800
170

*HH og NHS har i sine handlingsplaner redegjort for betydelig vekstpotensial i studentopptak. NHS angir vekst fra 437 i
2011/2012 til 810 i 2015/16, mens HH angir ønske om vekst fra 189 bachelor og 96 master i 2011/2012 til 350
bachelor og 150 master i 2015/2016
De andre tre instituttene ved SV-fakultetet (IMKS; IH OG IS) har ikke eksplisitt angitt vekst i antall studenter, men
grunnlaget for vekst er også til stede ved disse instituttene.

Fakultetet har i denne oversikten benyttet prognoser utarbeidet ved Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring.
Fakultetet vil understreke at det er ønskelig å øke studenttallsrammen ved flere av våre studieprogrammer, men at
dette forutsetter økt tilførsel av ressurser og tilgang på arealer.
2 Fakultetet legger til grunn at det vil bli opprettet nye studieprogrammer i løpet av perioden, men at dette vil oppveies
av at andre studier utfases.
1
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Utdanning og læringsmiljø - Mål og tiltak

Hovedmål:
Vår studieportefølje skal til enhver tid være sammensatt av etterspurte og relevante studier på høyt faglig
nivå.

Delmål:
Sikre at alle våre fagområder leverer undervisning og forskning på et godt universitetsnivå.
Tiltak:
 Fakultetet vil sette av ressurser til å foreta vurderinger av alle våre institutters fagmiljøer/utdanninger
opp mot anerkjente og sammenlignbare fagmiljøer/utdanninger ved institusjoner i inn- og utland
(benchmarking), idet dette vil kunne definere hva vi er gode på og hvor ytterligere innsats er nødvendig.
Delmål:
Identifisere eventuelle kvalitetsavvik i utdanningene.
Tiltak:
 I samarbeid med Studentorganisasjonens tillitsvalgte vil fakultetet utvikle et nytt og bredere anlagt
evalueringssystem, som tar opp i seg tilbakemeldinger fra kollegiale faggrupper, studenter,
arbeidsgivere, evalueringer foretatt av ekstern sensor og kartlegging av uteksaminerte kandidaters
oppfattelse av egen utdanning og kompetanse
Delmål:
Aktivt samarbeid med studentene om innhold, form og kvalitet i utdanningene
Tiltak:
 Jevnlig dialog mellom ledelse og studentrepresentanter på fakultets- og instituttnivå.
Delmål:
Møte utfordringene som reises i den bebudede stortingsmeldingen om framtidige politiske målsetninger for
velferdsutdanningene.
Tiltak:
 Sette inn ekstra ressurser i program- og emnerevisjonen, slik at våre utdanninger er i samsvar med de
føringer som gis av myndighetene.
 Vurdere om det skal opprettes et nettverk for velferdstjenester med NAV og kommunene.
Delmål:
Integrere fakultetets gjenværende videreutdanninger i gradsløp.
Tiltak:
 Utrede omstruktureringer av fakultetets gjenværende videreutdanninger innen helse- og sosialfag til
nye mastergradutdanninger, eller som en integrert del av eksisterende mastergradsutdanninger.
Delmål:
Videreføre satsningen på medisinske vitenskaper.
Tiltak:
 Utrede mulige studietilbud innen fagområdene kiropraktikk og akuttmedisin.
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Delmål:
Konsolidere og styrke PhD-utdanningen.
Tiltak:
 Øke antall kandidater gjennom ulike former for ekstern finansiering, gjennomføre veilederopplæring og
–seminarer og sikre aktive faglige miljøer innen alle spesialiseringene og for programmet som helhet.
Delmål:
Øke opptaksrammen på bachelorstudiet i rettsvitenskap til 50 fullfinansierte plasser, slik at studiet kan bli
levedyktig på sikt.
Tiltak:
 Arbeide for å sikre en opptrapping av fullfinansieringen av studiet.
Delmål:
Styrke oppfølgingen av nyansatte i den vitenskapelige staben.
Tiltak:
 Utvikle et utvidet introduksjonsprogram som omfatter obligatorisk deltakelse på Uniped-kurs og økt
bruk av kollegaveiledning/mentorordning.
 Samarbeide med Studentorganisasjonen om eventuelle enkeltsaker som trenger spesiell oppfølging

Hovedmål
Utdanningene skal drives på en effektiv måte som samtidig sikrer god kvalitet.
Delmål:
Legge til rette for veiledning og støtte til studentene for å bidra til å øke gjennomstrømningen
Tiltak:
 Videreføre ordning med å gjennomføre samtaler med studenter som sliter med studieprogresjonen
Delmål:
80% av studentene skal fullføre studiet på normert tid
Tiltak:
 gjennomføre en undersøkelse som kartlegger og analyserer årsakene til frafall fra studiene.

Hovedmål
Forskningsbasert undervisning, og anvendelse av ny teknologi og innovative læringsmetoder skal gi våre
studenter et godt læringsutbytte.
Delmål:
Videreutvikling av praksisundervisningen i sykepleieutdanningen.
Tiltak:
 Øke bruken av simulering som metodevalg i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
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Delmål:
Knytte fakultetets nettverksdannelser og forskningssentre tettere opp mot utdanningene.
Tiltak:
 Involvere nettverk og sentre i dialog om hva og hvordan de kan bidra med innen undervisning,
veiledning og praksisoppfølging.
 Innføre som prinsipp at alle som er ansatt i forskerstillinger skal bidra med undervisning .

Forskning og nyskaping - Mål og tiltak
Hovedmål
Videreutvikling av Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), og Senter for
innovasjonsforskning i henhold til Forskningsrådets kriterier for Senter for Fremragende Forskning
Hovedmål:
Forskningsaktiviteten skal organiseres mest mulig formålstjenlig

Delmål:
Avklare om senterdannelser er en hensiktsmessig organiseringsform.
Tiltak:
 Foreta en evaluering av forskningssentrenes organiseringsform og funksjon.
Delmål:
Legge til rette for aktive forskningsmiljøer ved fakultetet.
Tiltak:
 Utvikle spesialiseringsområdene på PhD-utdanningen som fagarenaer.
 Avklare muligheter og modeller for studenter som medforskere.
Delmål:
Fremme utvikling av forskningsgruppene (programområdene) ved fakultetet.
Tiltak:
 Innarbeide som et prinsipp at forskningsgruppene skal være styrende for organiseringen av
forskningsaktiviteten ved fakultetet.
Delmål:
Innen 2014 skal fakultetet oppnå 170 publikasjonspoeng.
Tiltak:
 Frigjøre mer konsentrert tid til forskning ved å vurdere bruk av vikarstipend, annuum og tilrettelegging
av forskningstid.
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Hovedmål:
Tilrettelegge for forskermobilitet og økt internasjonalt forskningssamarbeid.
Delmål:
Øke utvekling (inn- og utreisende) mellom egne ansatte og ansatte ved samarbeidende universiteter.
Tiltak:
 Tilrettelegge en fast ordning for innreisende og gjøre avtaler om tilsvarende med samarbeidende
universiteter.

Formidling og kommunikasjon - Mål og tiltak
Hovedmål:
Universitetets nettsider skal profilere vår undervisning og forskning på en best mulig måte.
Delmål:
Universitetets nettsider skal presentere fakultetet, hvert institutt og senter med egne nettsider som viser
våre studieprogrammer, våre forskningsresultater og våre vitenskapelige ansatte, både på norsk og
engelsk.
Tiltak:
 Utrede en ny struktur på universitetets nettsider i samarbeid med universitetets strategi- og
kommunikasjonsavdeling.

Hovedmål:
Våre fagmiljøer skal bidra aktivt i samfunnsdebatten
Delmål
Legge til rette for at vitenskapelige ansatte bidrar med formidling av fagkunnskap og forskningsresultater,
og er synlige aktører i det offentlige ordskiftet i form av foredrag, kronikker, deltakelse i debatter og annet
opplysningsarbeid.
Tiltak:
 La formidling og kommunikasjon inngå som et tema i medarbeidersamtalene. Vurdere i hvilken grad
formidlingsaktivitet kan inngå som en del av arbeidsplanen

Hovedmål:
Videreutvikling av samarbeidet med privat og offentlig sektor
Delmål
Opprettholde og videreforedle vårt nære samarbeid med privat og offentlig sektor.
Tiltak:


Øke bruk av arbeidslivsevalueringer av våre aktiviteter, bli tydeligere på hva vi kan yte i forhold til
privat og offentlig sektor, samt påta oss oppdrag som fremmer samarbeidet.
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Organisasjon og ressurser - Mål og tiltak
Hovedmål:
Videreutvikle et nært samarbeid med studentene i styrer, råd og utvalg.
Tiltak:
Involvere studentene i arbeidet på alle nivå i organisasjonen, slik at de gis mulighet for læring, medvirkning
og ansvar

Hovedmål:
Styrke fakultetets ressursgrunnlag
Delmål:
Sikre at fakultetets virksomhet har rammevilkår som gjør det mulig å opprettholde og styrke aktiviteten.
Tiltak:


Arbeide for at fakultetet skal få en større andel av statsbevilgningen som gis til universitetet.

Delmål:
Øke tilgangen på ekstern finansiering.
Tiltak:


Utvikle flere kurs i samarbeid med UiS Pluss, herunder erfaringsbaserte mastergrader og andre
skreddersydde kurstilbud som dekker samfunnets behov.

Hovedmål:
Arbeide for at fakultetets virksomhet har de arealer og fasiliteter som er nødvendig og tilstrekkelig for å
fremme læring
Delmål:
Sikre at fakultetets virksomhet har tilstrekkelig areal og fasiliteter.
Tiltak:




Arbeide for at fakultetet skal få disponere en større andel av universitetets samlede
bygningsmasse, og at utstyr og øvrige fasiliteter holder et godt nivå.
Arbeide for at universitetets sentraladministrasjon i større grad skal fungere som støttefunksjon for
kjernevirksomheten samt videreutvikle gode rutiner og en god arbeidsdeling mellom institutt,
fakultet og staber.
Videreutvikle gode rutiner for samarbeid mellom fag og administrasjon slik at saker får
kvalitetsmessig god og effektiv behandling

Hovedmål:
Arbeide for at det skal være uttrykte, klare forventninger til ansatte i alle stillingskategorier”.
Delmål:
Klargjøre hvilke forventninger som stilles til ansatte i de ulike stillingskategoriene i vitenskapelige stillinger.
Tiltak:


Utarbeide en beskrivelse av hvilke kriterier som skal danne grunnlag for de forventninger som
stilles til ansatte i de ulike stillingskategoriene i vitenskapelige stillinger.
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Strategiske allianser og internasjonalisering - Mål og tiltak
Hovedmål
Styrke satsningen på internasjonalisering
Delmål:
Forenkle og fokusere arbeidet med internasjonalisering.
Tiltak:


Gjennomgå avtaleporteføljen og sanere avtaler som ikke brukes aktivt. Innarbeide som prinsipp at
det ved utvekslingsopphold i studiene skal gis en klar faglig begrunnelse for valg av lærested.

Delmål:
Øke antall ut- og innvekslingsstudenter.
Tiltak:


Styrke det internasjonale studietilbudet gjennom å tilby engelskspråklige emnepakker på 30
studiepoeng innen flere fagområder.

Hovedmål
Utvikle forsknings- og undervisningssamarbeid innen felles fagområder med andre høyere
utdanningsinstitusjoner”.
Delmål:
Videreutvikle strategiske allianser og samarbeid, nasjonalt og internasjonalt.
Tiltak:


Alle fagmiljøer skal identifisere strategiske samarbeidspartnere innen utdanning og forskning.

Hovedmål:
Støtte det enkelte fagmiljø i utviklingen av fruktbare allianser som inngås med nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere innen angjeldende fagområde.
Tiltak:



Søke støtte fra midlene til Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK) fra departementet til
arbeid med allianser som inngås nasjonalt
Etablere en ordning for økonomisk støtte til arbeid med å opprette og vedlikeholde strategiske
internasjonale allianser

Risikovurdering
Risikovurdering vil foreligge i et eget dokument.
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