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Navn på
studieprogram

Bokmål: Bachelorgradsprogram i samfunnsplanlegging og
kulturforståelse
Nynorsk: Bachelorgradsprogram i samfunnsplanlegging og
kulturforståing
Engelsk: Bachelor’s Degree Programme in Community Planning and
Cultural Understanding

Oppnådd grad

Bachelor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Målgruppe

Bachelorgradsprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse
retter seg mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for arbeid
innenfor planlegging og samfunnsutvikling på alle nivå. Faget
kvalifiserer også for organisasjonsarbeid, konsulentvirksomhet,
administrasjon og informasjonsarbeid.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper
Politiattest

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Ikke relevant

Skikkethetsvurderin Ikke relevant
g

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten...
• har grunnleggende forståelse av det metodiske og teoretiske
grunnlaget for samfunnsanalyse
• har innsikt i bidrag fra og samspillet mellom, ulike fagdisipliner
• har kunnskap om planlegging som virksomhet og de kulturelle,
sosiale, økonomiske, politiske og geografiske sammenhengene
som planlegging utføres innenfor
• har kunnskap om plansystemet og viktige verktøy i samfunnsog arealplanlegging
• har grunnleggende forståelse for verdien av demokratisk
deltakelse i plan- og utviklingsprosesser
• har forståelse av bærekraft som mål for planlegging og
samfunnsutvikling
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•
•
•
•

•
•
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Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet

Ferdigheter:
Kandidaten...
har ferdigheter i selvstendig oppgaveløsning og i gruppearbeid
med prosjektkarakter
kan praktisere en kritisk holdning til grunnleggende metoder i
samfunnsplanlegging
kan gjennomføre et selvstendig faglig arbeid basert på egen
datainnsamling
har grunnleggende ferdigheter i bruk av GIS (geografiske
informasjonssystemer) i samfunns- og arealplanlegging
Generell kompetanse:
Kandidaten...
har kompetanse til å koordinere plan- og prosjektarbeid
kan tilrettelegge for deltakelse, samarbeid og konflikthandtering
i planprosesser
har kjennskap til innovative grep i planlegging og
samfunnsutvikling
kan identifisere og håndtere etiske problemstillinger knyttet til
samfunnsutvikling

Vil du være med på å forme framtidas samfunn? Over hele landet er
det et stort behov for fagfolk som kan lede og gjennomføre
planleggings- og utviklingsarbeid. Dagens planleggere må håndtere
komplekse saksfelt, der hensyn til sosial fordeling, økonomisk vekst,
kulturelt mangfold, klimahensyn og miljø ivaretas.
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse er et studie som gir deg
innsikt i hvordan samfunn endres, samt verktøy til å planlegge og styre
utviklingen i en bærekraftig retning. Studiet gir både
breddekompetanse og mulighet til fordypning i problemstillinger som
er særegne for mindre lokalsamfunn, storbyer, nasjonalt og
internasjonalt arbeid. I dette studiet inngår et feltkurs, og studentene
har mulighet til å gjennomføre "praksissemester" på en relevant
arbeidsplass.
Bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir en
innføring i samfunnsvitenskap. Studiet er tverrfaglig oppbygd, med
fokus på planteori og kulturteori, og med viktige bidrag fra fag som
samfunnsgeografi, statsvitenskap, sosiologi og sosialantropologi. Et
praksissemester inngår som del av bachelorstudiet, og i siste semester
skriver studenten en bacheloroppgave.
Studiet retter spesiell oppmerksomhet mot samfunnsplanlegging som
virksomhet. Studentene får et innblikk i det teoretiske grunnlaget for
planlegging, lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) og ulike metoder
som brukes for å sikre medvirkning og en bærekraftig
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samfunnsutvikling. Det legges vekt på å vise hvordan
samfunnsplanlegging foregår i spenningsfelter mellom det lokale nivå
og nasjonale og globale prosesser, mellom sentrum og periferi og
mellom fagkunnskap og demokratisk deltakelse. Undervisningen er
knyttet tett opp til aktuell forskning, og til virksomhet i plan- og
utviklingsarbeid.
Oppbygging av studiet
Studieprogrammet består av 150 stp. obligatoriske emner, samt 30
stp. valgfrie emner.
For mer informasjon om oppbygging av studiet, se tabellen under.
For øvrig krever emner på 2000-nivå at emner på 1000-nivå er
gjennomført. Det anbefales at valgfrie emner tas innen relevante fag,
evt. som utenlandsstudier.
I 5. semester har studentene mulighet til å velge praksissemester som
innebærer 12 uker i praksis ved et relevant arbeidssted. Det gis også
mulighet til internasjonal utveksling.
I bacheloroppgaven 6.semester vil det være mulig å anvende et
tverrfaglig perspektiv eller fordype seg innen ett av de fire
disiplinfagene, men da forutsettes det at studentene har tatt emner fra
det aktuelle faget innen den valgfrie delen.
Tabell: oppbygging
av studieprogram

Semeste

10 studiepoeng

10 studiepoeng 10 studiepoeng

1. sem.

SPL-1001 Plan, kultur
og næring

2. sem.

SPL-1002
Samfunnsgeografi, en
innføring

3. sem.

SVF-1050
Samfunnsvitenskapeli
g metode

EXF-0714
FIL-0700
Examen
Examen
facultatum ved philosophicum
HSL-fakultetet
SPL-1003
SPL-2010 PlanKulturforståels og
e og lokale
nettverksstyrin
prosesser
g
SPL-2001 Regional analyse med
feltkurs

r
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4. sem.

5. sem.
6. sem.

Undervisnings-,
lærings- og
vurderingsformer

SOS-2001
SPL-2009 Plan, SPL-2011
Sosiologiske
medvirkning
Bærekraftige
analysemåter
og prosess
samfunn
SPL-2004 Praksissemester/Internship/utveksling/frie
valgemner
SPL-2012 Geografiske SPL-2003 Bachelorgradsoppgave
informasjonssystemer i samfunnsplanlegging og
(GIS) i samfunns- og
kulturforståelse
arealplanlegging

Undervisninga er bygd opp av en kombinasjon av forelesninger,
seminarer, gruppearbeid og prosjektarbeid. Prosjektorienterte og
studentaktive lærings- og arbeidsformer blir vektlagt, blant annet i
forbindelse med feltkurs, GIS-kurs, bacheloroppgave og (valgfritt)
praksissemester.
Eksamensformer vil være hjemmeeksamener, skoleeksamener og
muntlige eksamener.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn
fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte
emnebeskrivelser.

Relevans

Nasjonale myndigheter har påpekt at der er stort behov for den
kompetansen som dette studiet tilbyr. Denne erkjennelsen finner vi
også på regionalt og lokalt nivå. I tillegg til kompetanse i
samfunnsplanlegging etterspør arbeidsmarkedet prosjektorienterte og
tverrfaglige arbeidsmåter.
Studiet har kontinuerlig dialog med praksisfeltet gjennom
praksissemester, alumniforeningen, feltkurs, ekskursjoner og
studentoppgaver. Gjennom blant annet EVU-tilbud og egen forskning
er fagmiljøet i inngrep med praksisfeltet og kan dermed sikre at studiet
er oppdatert og møter reelle behov i arbeidsmarkedet.

Arbeidsomfang

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i
uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

For
masteroppgaver/
selvstendig arbeid i
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mastergradsprogra
m
Undervisnings- og
eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk

Internasjonalisering Studentene møter oppdatert internasjonal litteratur og et fagmiljø som
inngår i internasjonale forskningsnettverk.
Studentutveksling
Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet.
Utenlandsopphold gir deg gi økt læringsutbytte, bedre
språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.
Bachelorgradsprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse
har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet, hvor man tar
emner som skal godkjennes som del av studiet etterpå. I dette studiet
anbefales det å reise på utveksling i femte semester. Vi tar forbehold
om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise
må man ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper
studenten å velge emner som kan godkjennes som del av studiet.
Endelig godkjenning ved UiT søker man om etter at oppholdet er over,
og etter at man har fått dokumentasjon på bestått eksamen i de
anbefalte emnene. For oppdatert oversikt over hvilke universitet dette
gjelder, vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller at man
tar kontakt med internasjonal koordinator.
Praksis
Emnet SPL-2004 Praksissemester/Internship (30 stp.) er en valgfri
mulighet for studenter som tar dette studieprogrammet.
Praksissemesteret innebærer at man er 12 uker i praksis på en
arbeidsplass med veileder både fra arbeidsplass og fra universitetet.
Praksissemesteret anbefales for å gjøre studenten mer fortrolig med
arbeidsoppgaver og problemstillinger innen planlegging og
prosjektarbeid.
Administrativt
ansvarlig og faglig
ansvarlig

Administrativt ansvar: Institutt for samfunnsvitenskap ved Fakultet for
humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
Faglig ansvar: Programstyret for samfunnsplanlegging og
kulturforståelse
Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i
studieprogrammet evalueres minimum en gang i løpet av
programperioden. Emneevaluering består av både student- og
faglærers evaluering.

Kvalitetssikring

Andre
bestemmelser
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