Utlysning av mastergradsstipend
2018

Vi du søke masterstipend i sosiologi eller samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og er
interessert i integrering? I forskningsprosjektet Mangfoldige byer: innovasjon i integrering
lyser vi ut inntil 2 masterstipend a 25 000 om hvordan kan vi leve sammen i byer med økt
immigrasjon og større kulturelt mangfold.
Dagens byer består av innbyggere med ulik etnisk og nasjonal bakgrunn, tilknytning og
fremtidsplaner. Bærekraftig byutvikling krever at alle innbyggere kan delta på ulike arenaer,
ta i bruk steder i byen, ha mulighet til å være med å utforme samfunnet de lever i og føle
tilhørighet uavhengig av etnisk bakgrunn. I prosjektet vil forskere, studenter, frivillige
organisasjoner, kommuner og bedrifter samarbeide for å produsere ny kunnskap om hvordan
vi kan sikre deltakelse og bidra til bærekraftige, mangfoldige og rettferdige byer. Den økte
tilstrømmingen av asylsøkere over Middelhavet i 2015 førte til mange nye tiltak og
tilnærminger til integrering. Vi inviterer masterstudenter til å være med studere ulike initiativ
som kan skape samhandling på tvers av kulturelle forskjeller. Forskningsprosjektet studerer
integreringsaktiviteter knyttet til kulturliv og kreative næringer i Bodø og Tromsø.
Studentene kan knytte seg til en eller flere av prosjektets problemstillinger:
1) Hvordan brukes byrom av ulike innbyggere, hvor finner møter sted, og hvordan kan nye
møter mellom mennesker føre til integrering? Her ønsker vi studier av ulik bruk ulike byrom.
2) Hva er betingelsene for at møter fører til integrerende samhandling? Problemstillingen
fokuserer på betingelsene for at tverrkulturelle møter kan finne sted, og søker og forstå
dynamikkene i slike møter. Her ønsker vi studier av ulike integreringsinitiativ, gjerne noen
som involverer delingsøkonomi og fokus på bærekraft.
3) Hvordan, om mulig kan møter og samhandling føre til deltakelse og medbestemmelse i
byer? Denne problemstillingen fokuserer på ulike typer medborgerskap, forbindelsen mellom
individ og institusjon, og hvordan samhandling mellom individer kan omformes til
demokratiserende prosesser.
4) Hvilke nye samarbeidsformer oppstår mellom det offentlige, markedet og frivilligheten når
nye oppgaver på integrasjonsfeltet skal løses? Hva skjer når det gjelder planlegging og
organisering? Her ønsker vi studier av ulike former for frivillighet på integrasjonsfeltet.
I alle problemstillingene er samspillet mellom etnisitet, kjønn, alder, utdanning og klasse
sentrale dimensjoner.

Hvem kan søke?
Stipendene vil knyttes til mastergradsprogrammene i sosiologi og samfunnsplanlegging og
kulturforståelse ved UiT Norges Arktiske Universitet. Både studenter som alt er tatt opp, og
studenter som søker opptak på disse programmene, som vil skrive masteroppgave knyttet til
temaene overfor, kan søke. Samfunnsvitenskapelig BA må være avlagt våren 2018 eller
tidligere. Dersom du fullfører din BA-grad våren 2018 må vitnemål og karakterutskrift
ettersendes.
Du finner mer informasjon om masterprogrammene i sosiologi og samfunnsplanlegging og
kulturforståelse i beskrivelsene av disse studiene.

Søknad
Søknad bestående av en 1-2 siders prosjektskisse samt motivasjonsbrev, CV, attester og
vitnemål sendes til Lena Bogstrand. I skissa beskrives forslag til masterprosjekt som studerer
et eller flere case knyttet til prosjektets problemstillinger og viser relevansen av egen
bakgrunn for å delta i prosjektet. I vurderingen av søknaden blir det lagt vekt på skissen, samt
interesse for feltet.
For nærmere informasjon kontakt UiT Norges arktiske universitet:
prosjektleder, Marit Aure, professor, sosiologi, ISV/HSL, marit.aure@uit.no
Anniken Førde, førsteamanuensis, anniken.førde@uit.no, eller Torill Nyseth, professor,
torill.nyseth@uit.no, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, ISV/HSL

