Forskningsstrategi for Institutt for sosiologi, statsvitenskap
og samfunnsplanlegging (ISS) 2010-2013
Innledning
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) skal med et blikk på
nord og fra nord bidra med forskningsbasert kunnskap om samfunnsforhold og om
samspillet mellom naturgrunnlag og samfunnsliv. Forskning, utdanning og formidling
ved ISS skal bidra til et bredere og bedre kunnskapsgrunnlag for de beslutninger som
former fremtidas samfunn.
ISS skal:
 utdanne høyt kvalifiserte kandidater til forskning, utredning, utdanning og
forvaltning i offentlig og privat sektor
 initiere og delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å fremme forskning
og forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet
 bidra til publisering av forskningsresultater, og derigjennom fremme utviklingen
av samfunnsvitenskapene nasjonalt, så vel som internasjonalt
 formidle forskningsresultater og gjøre kunnskap relevant i det offentlige
ordskiftet
 være en attraktiv arbeidsplass som stimulerer til samarbeid og et godt forhold
mellom studenter, tidligere kandidater og ansatte

Strategisk forankring
ISS har tre overordnede strategiske forankringspunkter:
 En Nordområdeprofil som innbefatter nordområdene som geografisk lokalisering,
empirisk nedslagsfelt, teoretisk perspektiv og som utgangspunkt for
komparasjon.
 Komparative perspektiver både mellom geografiske og politiske områder så vel
som mellom sektorer i samfunnet.
 Teoretisk og metodologisk utvikling innenfor, - og i samarbeidet mellom fagene
sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Prioriterte forskningsområder
Instituttet har fem prioriterte forskningsområder:






Demokrati, politiske prosesser og rettigheter
Sikkerhet, miljø- og ressursforvalting
Transformasjonsprosesser lokalt og globalt
Helse, velferd og arbeid
Organisasjon og ledelse

Forskning, utviklingsarbeid og publisering
ISS skal styrke forsknings- og utviklingsarbeidet ved å
 øke andelen eksternt finansierte prosjekter
 utvikle tydelige retningslinjer for frikjøp og bruk av ekstern finansiering
 stimulere til utvikling av forskningsgrupper/nettverk
 øke det internasjonale forskersamarbeidet
 identifisere nye aktuelle forskningsområder
 styrke samarbeidet med relevante miljøer både lokalt og nasjonalt
 arbeide for at minst 50 prosent av den faste vitenskapelige staben er professorer,
å øke andelen kvinnelige professorer og at professorene er fordelt på de fem
prioriterte områdene
 rekruttering av PhD-prosjekter skal ses i sammenheng med instituttets
prioriterte områder og søkernes potensial for forskning
 rekruttering til faste stillinger skal ses i sammenheng med instituttets prioriterte
områder og søkernes faglige potensial

ISS skal utvikle miljøer som kan være sentrale aktører i europeiske
forskningsprosjekter ved å
 bruke midler fra forskningsfondet til å støtte utviklingen av sterke
forskningsgrupper
 støtte arbeidet med store/komplekse søknader

ISS skal styrke publiseringer både i omfang og kvalitet
 arrangere interne forskningsseminarer
 vektlegge publiseringsresultater ved søknad om forskningsmidler
 arbeide for å øke andelen publikasjoner i nivå 2 tidsskrifter
 etablere stimuleringsordninger for publisering

ISS skal styrke forskerutdanning
 felles oppfølgingsseminar for instituttets PhD studenter
 arbeide aktivt for å øke søkningen til stipendiatstillinger
 etablere sluttleserordninger for alle PhD studenter
 prioritere systematisk tilrettelegging for, og kvalitetssikring av, PhD løpet
 tilby minst ett fagspesifikt PhD kurs/emne i året (i tillegg til vitenskapsteori og
metode)
 bedre gjennomstrømmingen i PhD utdanningen

