STUDIEPLAN
Mastergradsprogram i
samfunnsplanlegging og
kulturforståelse
120 studiepoeng
Tromsø

Studieplanen er godkjent av programstyret i
samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for
samfunnsvitenskap den 7. februar 2019.

Navn på
studieprogram

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

Oppnådd grad

Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Målgruppe

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

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

For opptak til mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og
kulturforståelse kreves avlagt bachelorgrad eller tilsvarende i
samfunnsplanlegging og kulturforståelse, eller bachelorgrad hvor en
fordypning på minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige
emner inngår. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum
30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det
stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut
fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.
Tilleggsinformasjon:
Studenter som ikke har feltkurs i sin bachelorgrad må gjennomføre
bachelorstudiets feltkurs før avslutningen av masterstudiet. Studenter
som ikke har planleggingsemner i sin bachelorgrad, må velge et
planleggingsemne i løpet av mastergraden.

Politiattest

Ikke relevant

Skikkethetsvurderin Ikke relevant
g

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten...
 har avansert kunnskap om planlegging og samfunnsutvikling
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har innsikt i betydningen av tverrfaglige tilnærminger til
planlegging og samfunnsutvikling
har evne til kritisk refleksjon over fagstoff og en bred metodisk
skolering.
har avansert kunnskap om bærekraft som mål for planlegging
og samfunnsutvikling


Ferdigheter:
Kandidaten...
 kan utforme forskbare problemstillinger og produsere et
sjølstendig forskningsforberedende arbeid basert på innsamlet
materiale.
 kan formidle forskningsresultater til et bredere publikum.
 har oppøvd et kritisk blikk på anvendelse av kunnskap og egen
rolle i politiske og samfunnsmessige sammenhenger.
 kan identifisere kunnskapsbehov i konkrete plan- og
samfunnsutviklingskontekster
Generell kompetanse:
Kandidaten...
 er kvalifisert for opptak til videregående forskerutdanning
(phd-studium).
 kan utføre faglig baserte utredninger, selvstendig eller i team.
 kan lede prosesser knyttet til planlegging og utvikling.
 kan gjøre bruk av tverrfaglig tilnærming i plan- og
utviklingsarbeid.
 kan identifisere og håndtere etiske problemstillinger knyttet til
samfunnsutvikling
 kan gjennomføre innovative grep i planlegging og
samfunnsutvikling
 kan tilrettelegge for deltakelse, samarbeid og konflikthandtering
i planprosesser

Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet

Vil du være med på å forme framtidas samfunn?
Mastergradsprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir
bred kompetanse i plan- og utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Som masterstudent blir du del av et forskningsmiljø og
får aktiv oppfølging fra våre faglige ansatte. Ved dette studiet starter
arbeidet med masteroppgaven i første semester, og vi arbeider
målrettet for å utvikle metodisk- og empirisk sterke studentprosjekter.
Vi tilbyr et bredt spekter av emner, med tema som globalisering og
hverdagsliv, miljø- og ressursforvaltning, planlegging og demokrati,
innovasjon, næringsutvikling og kulturelt mangfold. Studiet er
tverrfaglig, men gir også mulighet for faglig fordypning.
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Masterstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir studentene
kvalifikasjoner for å utføre forskningsbaserte plan- og
utredningsoppgaver. Samfunnsplanlegging som virksomhet forutsetter
evne til tverrfaglig analyse, kommunikasjon og samarbeid. Studiet er
derfor bygget opp med utgangspunkt i relevante bidrag fra sosiologi,
statsvitenskap, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Studentene blir
gjort fortrolige med teori og forskningsmetoder som går på tvers av
faggrensene, men kan også fordype seg teoretisk og metodisk på ett av
studiets disiplinområder. Studiet er innrettet mot sektorovergripende
prosesser, i spenningsfeltet mellom dagligliv, næringsliv og offentlig
politikk. Slike prosesser studeres gjennom case-studier og
sammenliknende studier med utgangspunkt i stedssamfunn, regioner,
men også for eksempel i forhold til næringsliv eller i andre
organisatoriske sammenhenger. Fagmiljøet er aktivt i forskning på
prosesser knyttet til stedsutvikling, satt inn i større regionale og globale
rammer og endringer, både i nordområdene og i sør.
Studiet består av masteroppgave (60 stp.), obligatoriske emner (40 stp.)
og valgfrie emner (20 stp.). De frie emnene gir både en mulighet for
spesialisering og for å oppnå faglig bredde. I de obligatoriske emnene
inngår et fagretningsemne hvor du kan velge mellom fire ulike
retninger: kultur, samhandling & sosiale prosesser, samfunns-og
kulturgeografi, planlegging & demokrati og innovativ
bedriftsorganisering. Etter søknad kan andre emner godkjennes som
tilsvarende fagretningsemner.
Studentene velger selv tema for masteroppgaven. Forslag til aktuelle
tema vil også bli presentert for studentene. Arbeidet med
masteroppgaven starter i første semester med å utforme en
problemstilling og skrive et prosjektnotat. Ved begynnelsen av 2.
semester tildeles individuell veileder. Feltarbeid eller annen
datainnsamling foregår i siste del av andre semester og i
sommermånedene etterpå. I 3. semester skrives et analysenotat. I
3.semester er det valgfritt med utenlandsopphold eller arbeid med fritt
valgte emner ved Institutt for samfunnsvitenskap eller ved andre
institutter. Emnene må godkjennes på forhånd. I 4. semester får
studentene individuell veiledning fram til innlevering av
masteroppgaven i mai. Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (dvs.
tekstdel inkludert litteraturliste og noter).
Tabell: oppbygging
av studieprogram

Semeste
r
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10 studiepoeng

10studiepoeng

10 studiepoeng

Undervisnings-,
lærings- og
vurderingsformer

1. sem.

SVF-3003
Kvalitative
forskningsmetoder

SPL-3002
Vitenskapsteori for
plan- og
kulturstudier
Ett av følgende
fagretningsemner:
SPL-3004
Samfunns- og
kulturgeografi
SPL-3005
Planlegging og
demokrati
SPL-3006
Regional
næringsutvikling
SPL-3007
Globalization and
development
SPL-3010 Culture,
Politics and
Planning

SPL-3900
Masteroppgave
(prosjektskisse)

2. sem.

SVF-3004
Kvantitative
forskningsmetoder

3. sem.

Valgemne/utveksli
ng

Valgemne/utveksli
ng

SPL-3900
Masteroppgave
(analysenotat)

4. sem.

SPL-3900 Masteroppgave

SPL-3900
Masteroppgave
(datainnsamlin
g)

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, veiledningsseminar,
individuell veiledning og praktiske øvelser med studentaktive
læringsformer. Gjennom korte framlegg til seminarer, mer omfattende
skisser og essays legges det vekt på å utvikle analytisk presisjon og
skriftlig fremstillingsevne.
Det innledende emnet, SPL-3002 Vitenskapsteori for plan-og
kulturstudier, avsluttes med et selvvalgt skriftlig arbeid innenfor de
tema som tas opp i forelesninger og pensum.
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 økt
kompetanse i samfunnsplanlegging. Denne erkjennelsen finner vi også
på regionalt og lokalt nivå. I tillegg til kompetanse i
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samfunnsplanlegging etterspør arbeidsmarkedet prosjektorienterte og
tverrfaglige arbeidsmåter.
Studiet har kontinuerlig dialog med praksisfeltet gjennom
alumniforeningen og ekskursjoner. I arbeidet med masteroppgaven
jobber studentene tett på aktuelle lokale problemstillinger. 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. Aktiv deltakelse i FUS (Forum for
utdanning i samfunnsplanlegging), hvor utdanningsinstitusjonene
samarbeider med KS og KMD, bidrar også til å kvalitetssikre studiet i
forhold til arbeidsmarkedets behov.

Arbeidsomfang

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

For
Arbeidskrav første semester:
masteroppgaver/
 To framlegg på veiledningsseminar:
selvstendig arbeid i
mastergradsprogra
1. Idè til prosjekt for masteroppgave (1 side)
m
2. Utkast til prosjektnotat (5-10 sider)


Innlevering av ferdigstilt prosjektnotat, skal godkjennes av
faglærer.

I slutten av andre semester legges det opp til eventuell
datainnsamling/feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven.
Arbeidskrav tredje semester:


Framlegg av analysenotat på veiledningsseminar.



Innlevering av ferdigstilt analysenotat.

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (32 000 - 40 000 ord) og
leveres senest 15.mai i vårsemesteret og 15.november i
høstsemesteret.
Eksamen består av 3 deler:

 Masteroppgaven
 Prøveforelesning på 30 minutter over oppgitt emne knyttet til
oppgavens tema

 Muntlig eksamen hvor masteroppgaven og prøveforelesningen blir
diskutert
Oppgaven, prøveforelesningen og muntlig eksamen vurderes samlet,
der masteroppgaven teller mest. For å kunne gjennomføre eksamen
forutsettes det godkjente arbeidskrav.
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Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.
Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet
eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf.
Eksamensforskriftens § 22).
Undervisnings- og
eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Det er mulig å søke om å få
avlegge eksamen på engelsk. Studentene kan også velge
engelskspråklige valgemner.

Internasjonalisering Studentene møter oppdatert internasjonal litteratur og et fagmiljø som
inngår i internasjonale forskningsnettverk. I tillegg til utveksling kan
studentene også ta engelskspråklige valgemner med internasjonale
studentgrupper ved UiT. Fagmiljøet deltar også i en nordisk fellesgrad
(Master’s programme in Nordic Urban Planning Studies) i samarbeid
med Malmø Universitet og Roskilde Universitet.
Studentutveksling
Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet.
Utenlandsopphold gir deg gi økt læringsutbytte, bedre
språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.
Mastergradsprogrammet 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 tredje 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
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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