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Rapport fra VID International Advisory Board 

 
Forslag til vedtak: 
Høgskolestyret tar saken til orientering og ber om å få seg forelagt saksfremlegg på et senere tidspunkt som 
følger opp utvalgte utfordringer fra VID International Advisory Board. 
 

Saksframstilling 
VID International Advisory Board har levert sin rapport etter institusjonsbesøket 28-30.10.18. Rapporten 
oversendes med dette til orientering og til drøfting. Det vil være naturlig å følge opp rapporten ved å løfte frem i 
egne saker noen av de spesifikke problemstillingene/innspillene som rapporten reiser/gir. I tillegg vil anliggender 
og innspill fra IAB følges opp i arbeidet med delstrategier (forskningsstrategi, ekstern samhandlingsstrategi, 
strategi for internasjonalisering), så vel som ved neste rullering av den overordnede strategiplanen. 
 
Rapporten gir først noen generelle refleksjoner og utfordringer, før den reflekterer over temaer som var fokus for 
de ulike gruppene de møtte av ansatte, studenter og ikke minst: ledere/ledelsen. Avslutningsvis gir IAB noen 
problemstillinger til refleksjon for høgskolestyret. 
 
Generelle inntrykk og utfordringer 
Rapporten er ikke ment som en rapport om hvilken kvalitet VID holder innenfor utdanning, forskning og 
administrasjon, eller en rapport som er ment å dekke hele virksomheten, men er å forstå som et «eksternt 
perspektiv» på utvalgte sider ved VIDs utvikling, med et særlig fokus på strategi og verdier:  
 

«The report is not an evaluation of the university’s quality of scientific work or teaching, but serves as 
an outside perspective on the development of the University with a specific focus on its strategy and 
values. It is not all encompassing but highlights those aspects that were most visible to the advisory 
board» (s. 1). 

 
Man vil se at rapporten reiser problemstillinger som utfordrer VID med tanke på videre utvikling på bakgrunn av 
den nåsituasjonen IAB møtte gjennom de ulike programmerte møtene. Deltakerne i de ulike møtene vil trolig 
gjenkjenne noen av problemstillingene og innspillene i rapporten. 
 
Rapporten har et særlig fokus på hvordan VIDs verdibase, verdiprofil og tverrfaglige ambisjoner reflekteres og 
realiseres i studieprogrammer og i forskning, gjennom ulike former for profileringer og prioriteringer, enten det 
dreier seg om innretning på forskningsgrupper, internasjonalisering, mulige nye studieprogram, o.a..  
 
Det er i tilknytning til et strategisk og verdibasert fokus at IAB også gir en positiv vurdering av VID, herunder 
også fusjonsprosessen: 
 

«Overall, we observed general satisfaction and a very positive spirit among staff and international 
students (national students were not interviewed). The leadership of the University identifies highly 
with its value base and strategic goals. This important commitment is a great resource but needs to 
continue to be nourished. The merger processes seem to have been handled in a respectful and 
effective way. The representatives from smaller colleges who were interviewed indicated that they 
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were treated in an egalitarian way in relation to larger units without evidence of domination of other 
institutions. People seem to focus on opportunities created by the merger, which reflects outstanding 
leadership and support for the process. A great deal has been achieved in a short time. However, this 
energy may not be sustainable, and ongoing workload needs to be monitored to avoid burnout» (s. 1). 

 
Man merker seg i avsnittet ovenfor at IAB også gir et slags varsko om at det ikke er gitt at verken 
identifiseringen med verdier eller den positive fusjonsenergien vil vedvare, men krever kontinuerlig 
oppmerksomhet og næring/omsorg (nourishment). Rapporten presenterer i den sammenheng et argument om 
at institusjoner som vokser, innenfor en verdipluralistisk kontekst, står i fare for å viske ut sin særpregede 
verdiplattform og tradisjonstilknytning (les: kirkelig og diakonal verdibase/tradisjon), og da gjerne til fordel for en 
mer generell, abstrakt tilnærming til verdier og verdibevissthet:  
 

«There is a risk, in a growing university, of losing touch with its traditional set of values and focusing 
more on the general side of values, since this is easier in dealing with differing and perhaps conflicting 
value traditions. This leads to the question: which values are non-negotiable for VID and should 
permeate its strategy and all programs? This question will become more prominent as VID grows; 
usually, the bigger a university gets, the more diverse are its stakeholder groups and represented 
interests. Why would VID like to become a “regular” university instead of a “specialized” university? 

What strategies will be undertaken to maintain its distinctive values which are a key interest of its 
church-based stakeholders when adding new colleges beyond the present ones? In organizational 
studies, it has been noted that organizations become less attached to their value base as they get 
bigger because other issues like management, budget, and stakeholder issues require more attention 
(…).» 

 
IAB mener at forholdet mellom verdibevissthet og verdibase/tradisjon/bestemte verdier må være et både-og, 
ikke et enten-eller. I forlengelsen av argumentet ovenfor spør IAB hva som er VIDs umistelige (non-negotiable) 
verdier, og som følgelig bør gjennomsyre strategien og studieprogrammene. Selv om IAB ser en tydelig kobling 
mellom strategi og verdier, mener man altså at en vekst- og universitetsambisjon kan utfordre verdibasen og de 
særpregede verdiene som gir seg av den kirkelige og diakonale tradisjonen VID står i, og oppfordrer ledelsen til 
å reflektere over strategier som kan bidra til å ta vare på slike verdier og en slik tradisjonstilknytning som direkte 
knytter an til VIDs eierorganisasjoner.  
 
IAB fremhever flere steder i rapporten praksis-orienteringen på forskningen, og mener dette er noe man må 
fortsette å ta vare på, og noe som vil kunne være et fortrinn i konkurranse om både studenter og 
forskningsmidler. Det samme gjelder tverrfagligheten, herunder den rolle humanistiske fag kan spille sammen 
og i samvirke med helse- og sosialfag. Ett eksempel som fremheves her er funksjonshemmingsstudier 
(Disability Studies). 
 
Andre utfordringer 
Man merker seg ellers ulike innspill og kommentarer som er interessante for pågående saker og satsninger. Her 
er et utvalg: 

 IAB spør hva som er prioriterte forskningssatsninger utfra en tanke om at man ikke kan satse på alt 
samtidig dersom man vil utvikle enkelte toppmiljøer. 

 IAB etterlyser sterkere innslag av globale og strategiske perspektiver i sykepleierstudiet. 
 IAB mener revisjon av studieplan i sykepleie gir en stor mulighet for å lage et studium som kombinerer 

samfunnsutfordringer, verdibasen til VID og standarder innenfor sykepleieprofesjonen. 
 IAB foreslår to nye ph.d.-program, dersom det skal utvikle nye programmer: ett i sykepleie, begrunnet i 

et stort globalt behov, og ett som kombinerer funksjonshemmingsstudier, sosial helse og solidaritet. I 
begge tilfeller er det globale perspektivet en motivasjonsfaktor. 

 IAB etterlyser sterkere globalt samarbeid og sterkere utnyttelse av utdanning og forskning globalt, og i 
så fall i form av samarbeid med færre institusjoner, noe som kan gi sterkere og dypere 
samarbeidsrelasjoner. 

 IAB anbefaler å prioritere forskningen i sterkere grad, og satse på noen færre miljøer som kan oppnå et 
topp-nivå nasjonalt og internasjonalt, relatert til VIDs «signaturområder», verdier og formål.  

 IAB oppfordrer forskningsgruppene til tydeligere å tematisere verdi-spørsmål. 
 IAB oppfordrer VID til å utvikle sterke nettverk både i Europa og med institusjoner på andre kontinenter, 

og med diakonale organisasjoner, for å styrke forskning og læring på området sosial innovasjon. 
 IAB oppfordrer VID til å styrke markedsføringen av ph.d.-studiene overfor internasjonale selv-finansierte 

studenter; det er et marked der ute som er viktig for VIDs globale profil. 
 IAB oppfordrer VID til å styrke den internasjonale profilen og kapasiteten overfor internasjonale 

studenter og gjesteprofessor, herunder bruken av engelsk som språk innen markedsføring, web og 
administrasjon.  
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Det vil være naturlig å formidle slike utfordringer og forslag tilbake til VID-organisasjonen slik at IAB-besøket 
bidrar til institusjonell læring og utvikling. Et internasjonalt utenfra-perspektiv vurderes som særdeles verdifullt 
for å utvikle VID videre. 
 
Til høgskolestyret 
Rapporten oppfordrer avslutningsvis høgskolestyret til å vurdere følgende temaer og utfordringer, som er av ulik 
natur, og som også ble reist i møtet med høgskolestyret i møtet 30.10: 

 
(1) Strategy: 

a. Will VID become a full university or stay as a specialized university? Why?  
Does the board feel that they own the strategy?  
Are the various institutions represented on the Board all committed to the strategy? In addition, 
are they sharing the strategy with others?  
What is the Board’s vision for VID – 5 years from now, 10 years from now?  
What are the values undergirding their vision? How would a change to a “regular” university 
influence their key values? How would it affect the link to the church? 

 
(2) Why is the church important to VID? What would be missing if there were no link to the church? 
What can be done to ensure the continuation of a church based linkage in a growing university? 
 
(3) Does VID have a fundraising strategy to complement government funding? Question: is there an 
interest in fundraising activities and strategy? 
 
(4) Recruitment and retention: What are the recruitment and retention plans for the faculties and the 
students? Some staff might be overworked. Staff has worked hard to get where they are now and they 
are very committed. Does the staff have enough resources for what VID wants to do? Does the Board 
provide adequate support? It was reported that salaries at VID were lower than some other universities, 
and this may be one factor in recruiting qualified employees. 
 
(5) Given the ambitious strategy, do the owners of VID have a plan or willingness for further 
investment? Does the structure of ownership (5 owners) needs to be changed? What is the 
infrastructure for further growth? 
 
(6) What are the research strengths of VID that should be promoted? What fields and studies should be 
prioritized to attain ambitions to be at the top level? How can research groups or goals be prioritized? 
 
(7) Governance and Innovation: Is there consistency between the governance and the operational 
levels? What is the governance perspective on values? 
 
(8) What is VID’s vision for internationalization and global engagement? What role can VID realistically 
take on? 

 
Høgskolestyret bes vurdere om noen av disse spørsmålene er særlig egnet for en fremtidig oppfølging i den nye 
styreperioden. Nytt styre vil bli orientert om IAB-rapporten på styreseminaret våren 2019. 
 

Vedlegg:  
Rapport fra VID International Advisory Board, 22.11.18 
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 Report of the International Advisory Board  
  
 November 22, 2018 
__________________________________________________________________________________ 

Page 1 of 7 
 

Introduction and General Aspects 
This report is based on our discussions with various staff, student, and stakeholder groups of VID 
Specialized University as well as reflections on observations. There was an open and positive 
engagement during all our interviews. We would like to thank all involved groups for their warm 
welcome, openness and valuable contributions.  

The report is not an evaluation of the university’s quality of scientific work or teaching, but serves as 
an outside perspective on the development of the University with a specific focus on its strategy and 
values. It is not all encompassing but highlights those aspects that were most visible to the advisory 
board.  

Overall, we observed general satisfaction and a very positive spirit among staff and international 
students (national students were not interviewed). The leadership of the University identifies highly 
with its value base and strategic goals. This important commitment is a great resource but needs to 
continue to be nourished. The merger processes seem to have been handled in a respectful and 
effective way. The representatives from smaller colleges who were interviewed indicated that they 
were  treated in an egalitarian way in relation to larger units without evidence of domination of 
other institutions. People seem to focus on opportunities created by the merger, which reflects 
outstanding leadership and support for the process. A great deal has been achieved in a short time. 
However, this energy may not be sustainable, and ongoing workload needs to be monitored to avoid 
burnout.  

VID’s strategy is clearly linked to its value base. The values outlined in the mission statement and 
strategy paper are consistent. The articulated values are general and abstract and are visible more 
specifically in programs, research groups etc. They are specifically enacted through profile courses 
about values and relationships (life views, values in professional practice) in every level of 
educational programming and are very valuable. Nevertheless, there are many ways in which one 
can discuss how the values are enacted at VID: (1) in a more general, abstract sense, raising 
awareness of the different value traditions and how they relate to specific traditions or (2) in a 
content-based sense related to one’s tradition, displaying and favoring a specific set of values. The 
leadership seems to favor the more general sense of values, however it is important that they be  
understood not as either/or, but as complementary. 

 There is a risk, in a growing university, of losing touch with its traditional set of values and focusing 
more on the general side of values, since this is easier in dealing with differing and perhaps 
conflicting value traditions. This leads to the question: which values are non-negotiable for VID and 
should permeate its strategy and all programs? This question will become more prominent as VID 
grows; usually, the bigger a university gets, the more diverse are its stakeholder groups and 
represented interests. Why would VID like to become a “regular” university instead of a “specialized” 
university? What strategies will be undertaken to maintain its distinctive values which are a key 
interest of its church-based stakeholders when adding new colleges beyond the present ones? In 
organizational studies, it has been noted that organizations become less attached to their value base 
as they get bigger because other issues like management, budget, and stakeholder issues require 
more attention (cf. Marshall B. Jones, The Multiple Sources of Mission Drift, in: nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly 36/2007, 2, 299-307; Carmen Nobel, How „Hybrid“ Nonprofits Can Stay 
on Mission, in: Harvard Business School Working Knowledge 10.2011; Michael Meyer/Johannes 
Leitner, Warnung: Zuviel Management kann Ihre NPO zerstören. Managerialismus und seine Folgen 
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in NPO, in: Andreas Langer/Andreas Schröer (Hg.): Professionalisierung im Nonprofit-Management, 
Wiesbaden 2011: VS Verlag, 87-104).  

Similarly, the focus on practice-based research should be preserved when new colleges are added. 

The IAB has spoken primarily with the leadership of VID. It is not entirely clear how the staff perceive 
the changes. It will be important to continue to engage both staff and owners in the planning for and 
evolution of the organization to maintain the momentum.  

 

Faculty of Social Studies 
The faculty ranks among the top 3 faculties in Norway in social work and has unique programs like 
family therapy. Many of its students are practitioners in field work (600 out of 850 students), 
highlighting the high relevance of the practical research being done. The Faculty of Social Studies has 
a 10 year strategy for research development that includes the provision of time for staff with PhDs to 
publish in research journals and for staff without PhDs to conduct applied and practical projects. 

Reflections: 

• The faculty complement is being strengthened. Currently there are 3 full professors out of 34 
fulltime equivalent academic staff, and 12 teachers without PhDs. There have been 
opportunities to recruit new professors who are close to completing their PhD.  

• Future consideration could be given to strategies to strengthen the international outreach of 
the faculty, but this is particularly challenging when programs are offered only in Norwegian.  

• Specific activities to attract more male students are encouraged, even though this is also a 
national question. However, this may pay off in more male candidates for staff positions in 
the long run.  

• The interdisciplinary work is based on the value profile and student’s field work. The 
development of new (practical) cross-disciplinary/interdisciplinary solutions is recommended 
in order to prepare for ongoing social changes. It may be supported by offering common 
courses with the nursing programs (which is not possible at present because of lack of 
adequately sized classrooms). Also, it might be important to integrate courses on civil 
participation in nursing and social work programs. 

Faculty of Health Studies  
Faculty members in Health Studies are engaged in broad areas of research, some clinical and others 
more community/socially oriented.  There are two large nationally funded research projects. Strong 
international collaboration exists with other Scandinavian countries (for example in mental health). 
International collaboration is evident through strong networks for students going abroad to other 
countries. 

Reflections: 

• The merger of 4 campus sites into 2 is a major challenge.  
• Another significant challenge is the redevelopment of the nursing curriculum, from four 

separate undergraduate programs to one curriculum. This is an important opportunity to 
offer an innovative educational program that addresses societal needs in the context of a 
value-based curriculum and the standards of the nursing profession. There are also 
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opportunities to streamline courses, offer interdisciplinary courses, and save costs. However, 
careful planning and attention to change processes will require significant time and 
resources. The importance of this should not be underestimated.   

• One more challenge is to link the study programs to research groups. Are there programs 
that link staff in hospitals and colleges with VID? 

• The majority of students are nursing students. How are the (international) dynamics on 
nursing/globalization/global citizenship issues reflected in the program? What is the strategic 
focus in education and research programs on nursing? This has not become clear. 

• A PhD program in nursing should be considered for the future. There is an international 
shortage and great demand for nursing scholars and researchers. Nursing students also 
comprise 3 out of 4 students at VID. Thus, a PhD with interdisciplinary elements would 
complement the existing programs and provide nursing students the full range of academic 
education.  

Reflections on both faculties: 
• The leadership of the faculties has taken on the value-based identity of VID in a serious and 

conscious way. Ongoing reflection on how the values are reflected in the programs may be 
useful. It may be helpful to regularly ask how the specific research and teaching programs are 
based on these values. There may be a benefit to a clear statement to address explicitly what 
is meant with regard to value-based education and practice. Are there any conflicts in values 
between the religious and secular sphere and how students are taught to navigate these? 

• Commercialization and the role of private enterprises may become more prominent in the 
future. How will this change the respective fields of work? What advantages and 
disadvantages can be seen in an entrepreneurial approach? How is this to be reflected in 
research and teaching? 

• There could be more deliberate and strategic efforts to be engaged globally, especially in the 
global south. The challenge might be to focus on fewer countries and to develop deeper 
relationships in specific countries and institutions abroad. 

 

Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies 
The Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies has a strong standing in the fields of 
missiology, diaconia and theology. There has been a strong history and outstanding collaboration 
especially with African, but also with Asian countries. The values fit well with the VID strategy and 
value base (humanity locally and globally). 

Reflections: 

• There are some distinct differences between the two PhD programs and despite the small 
size, there may be strategic advantages to keep both. VID needs to have four PhD programs 
in order to become a regular university, so it may be reasonable to keep the two programs as 
they are for the time being. (An alternative would be to make one PhD program out of the 
two, with four to five distinct thematic specializations in it, for example in diaconia, 
missiology, theology and disability studies, nursing) 

• What about a linkage of disability studies with theology and diaconia? Disability studies open 
a set of topics like human rights/global health/social justice/international relations, 
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citizenship issues across the research groups and PhD projects. This might be a unifying 
value/topic to mobilize a wide variety of initiatives, serving communities in Norway and the 
global south, offering opportunities to recruit people with disability. This may also offer new 
funding opportunities. 

• Along this line, consideration could be given to a new PhD program which is interdisciplinary 
and focuses on disability, social health and solidarity. Such a program could pull together 
ethics in humanity, philosophical and theological traditions, and medical approaches. There 
are already 2 well-known professors of disability studies at VID. It will be important to 
include people from the global south since disability is also a challenge in the south as in the 
north. Perhaps there could be use of concepts to bring together three rather distinctive 
elements – health, values and religion (“care” fits in with concepts like inclusion, care and 
humanity/ethics/values). Such a program would provide an opportunity to recruit more PhD 
students with disabilities. A program in disability studies may also lead to new funding 
sources.  

 

Research Groups and Research Strategy 
Research groups are a great instrument to foster research in an interdisciplinary way across the 
faculties. There are 15 research groups at present with differing topics and outlooks creating a 
supportive environment for PhD students. This variety is viewed as a strength, especially the linkage 
of master programs to the research groups.  
 

Reflections: 

• First and foremost, VID is challenged to implement a way of prioritizing research groups. Not 
all 15 research groups can be at the top (international) level. It is recommended that a 
process be developed to establish institutional research priorities. This does not restrict or 
preclude faculty members from pursuing other areas of research, but will enable VID to focus 
on developing several specific areas of strength. To ensure success, faculty members need to 
be involved in developing criteria and the implementation of these signature areas. Clearly, 
some of the criteria need to be linked to VID’s values and mission.   

• Given the research strategy to enhance the research profile of VID, there should be further 
reflection on how to support and strengthen research development outside of PhD 
programs. This includes the question of how to support those who have not yet obtained 
research grants: by mentorship, advising, additional graduate student support, small 
research grants, literature searches etc. 

• Although some research groups have reflected upon how their research focus is linked to the 
value base of VID, this was not visible in all presentations. This raised questions about how to 
foster discussions of values in research and whether there is a tension between local values 
and global values. A question was raised whether (all) dissertations embed a discussion on 
values. 

• Include the important work being done in humanities disciplines across VID. This will help 
bring forward a truly interdisciplinary disability studies initiative across VID drawing from 
humanities, social science, and science disciplinary perspectives and methods. People with 
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disabilities are at every life stage and every group (i.e., intersectional, cross-cutting 
identities). 

• There should be ongoing discussion about the impact of research. What kind of impact is to 
be achieved? How can impact be measured? What kind of “proof” of impact exists? How can 
this be communicated to VIDs stakeholders and to the public/society?  

• There may be an opportunity for people from the (practice) community to be involved in 
research groups, e.g., care of elderly – are some of the staff from elderly homes part of 
research projects? This could foster knowledge translation, dissemination, and cross-
fertilization between research and practice. 

• What kind of research is needed for developing and evaluating new programs/new curricula?  
• How can VID support research groups when applying for research funds? 
• Does VID have PhD students from other continents? How many PhD students are from the 

global south? What strategies can be used to attract international PhD students, for example 
from the global south? This will be important for future international networks. A way to 
support this may be summer schools on specific themes to which international PhD students 
are invited together senior and junior researches. There is an increasing number of people in 
the global south who are financing their studies abroad in even more expensive schools than 
VID. While financing might be considered for some, marketing for prospective students who 
find their own funding from the global south must also be more strongly pursued. 

• Internationalization should work also in the other direction: How can more study time 
abroad be available for PhD students? It may prove helpful to focus on partnerships with a 
few outstanding international universities to accomplish this goal. 

• Is there an issue with career opportunities for PhD students? Is the number of PhD students 
equivalent to open positions in academia? What are the other career opportunities for 
graduates of PhD programs, especially outside of academia? Or is there an implicit ethical 
issue of oversupply of PhD graduates?  

• Will the interdisciplinary nature of VID PhD programs create a barrier for graduates seeking 
academic positions in specific departments/disciplines? This may be an issue for some 
disciplines such as nursing.  

 

Academic Support / Administrative Support 
Administration has become more efficient since the merger. There is more standardization, 
duplication is avoided, and, quality of teaching and research is measured and monitored. There has 
been greater collaboration across the various campus sites and faculty programs. The focus is on 
professionalism, quality and collaboration among faculties and less hierarchical relationships. 

Reflections: 

• What is the capacity of research administration for research projects and project 
management?  

• What is the strategy for digitalization/eLearning programs/life long learning? There is 
strength in e-learning with residential components, for example in social work. We note that 
eLearning is Important for people with disabilities, given challenges associated with travel 
and relocation. 
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International students/International Program  
VID has a specific and attractive profile for international students. It offers a warm welcoming holistic 
environment, focused on diaconia/Christian social work, empowering people and addressing their 
needs. 

Reflections: 

• What are the strategic aims for international collaboration?  
• Is there a program for international visiting professors? In order to attract international 

guest/visiting professors, language may be a barrier unless courses are offered in English.  
Living conditions are also important (housing, schooling, transport, insurance etc.) The 
administration should appoint one person from the organization as a contact person for 
guest professors. This person could be responsible for facilitating the transition of the visiting 
professor. This would be in addition to linkage to a counter-part from a faculty in order to 
foster collaborative research and teaching activities. 

• A systematic development of partnerships with European and cross continental universities, 
networks of diaconal organisations, and other producers of welfare services would be 
recommended particularly with aims for fostering research and learning on social innovation. 

• VID should ensure that its website and social media platforms are available in English for 
international students and visitors. It was suggested that English translation be available 
during orientation week and in chapel. There should be more opportunities for international 
students to socialize with Norwegian students (international ones are separated from them 
for the most part). 

• International students are not used to web-based education. There is a need for an 
introduction to it. It should also be an explicit requirement that international students have a 
personal computer. They should consider this in planning for their programs. 

• There is complexity with regard to the implementation of any international program. 
Pragmatic challenges include organizing living arrangements for international students 
(including family). What additional supports do VID international students need to close the 
gap between intentions and implementation? 

 

Board of VID 
Some topics for consideration by the Board include: 

(1) Strategy:  
a. Will VID become a full university or stay as a specialized university? Why? 

Does the board feel that they own the strategy?  

Are the various institutions represented on the Board all committed to the strategy? 
In addition, are they sharing the strategy with others? 

What is the Board’s vision for VID – 5 years from now, 10 years from now? 
 
What are the values undergirding their vision? How would a change to a “regular” 
university influence their key values? How would it affect the link to the church? 
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(2) Why is the church important to VID? What would be missing if there were no link to the 
church? What can be done to ensure the continuation of a church based linkage in a growing 
university? 

(3) Does VID have a fundraising strategy to complement government funding? Question: is there 
an interest in fundraising activities and strategy?  

(4) Recruitment and retention: What are the recruitment and retention plans for the faculties 
and the students? Some staff might be overworked. Staff has worked hard to get where they 
are now and they are very committed. Does the staff have enough resources for what VID 
wants to do? Does the Board provide adequate support? It was reported that salaries at VID 
were lower than some other universities, and this may be one factor in recruiting qualified 
employees. 

(5) Given the ambitious strategy, do the owners of VID have a plan or willingness for further 
investment? Does the structure of ownership (5 owners) needs to be changed? What is the 
infrastructure for further growth?  

(6) What are the research strengths of VID that should be promoted? What  fields and studies 
should be prioritized to attain  ambitions to be at the top level? How can research groups or 
goals be prioritized? 

(7) Governance and Innovation: Is there consistency between the governance and the 
operational levels? What is the governance perspective on values?  

(8) What is VID’s vision for internationalization and global engagement? What role can VID 
realistically take on? 
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Virksomhetsplan 2018 og 2019, justert med resultatmål for 2019 - 
behandling i høgskolestyret 

 
Forslag til vedtak: 
Høgskolestyret vedtar justerte resultatmål for 2019 i Virksomhetsplan 2018 og 2019 for VID vitenskapelige 
høgskole, vedtatt 12.12.2017 
 

Saksframstilling 
Virksomhetsplanen er et av de sentrale styringsverktøy for virksomheten i VID. 
 
Kunnskapsdepartementets (KD) årlige tilskuddsbrev til universiteter og høgskoler er et oppdragsdokument og 
hovedkanalen for formidling av departementets forventninger til høgskolene for det aktuelle budsjettåret. 
Departementets 4 sektormål og tilhørende nasjonale styringsparametere henleder på områder der 
utdanningsinstitusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet. Høgskolen har stor grad av handlingsrom og 
myndighet til å tilpasse mål- og resultatstyringen til sin egenart og egne strategier. Myndighetene etterspør og 
forventer at høgskolen tydeliggjør og vektlegger egenart og profil, og slik bidrar til å utvikle mangfold og kvalitet i 
utdannings- og forskningsvirksomheten i samsvar med samfunnets behov.  
 
Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy internasjonal kvalitet og at høgskolen drives 
effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av 
overordnet myndighet.  
 
Styret har vedtatt strategiplan for høgskolens virksomhet i kommende 10- årsperiode.  Her trekkes det opp 
strategier for utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet, samt planer for den faglige 
utviklingen i samsvar med de mål som følger av vedtatt strategiplan og Kunnskapsdepartementets 
oppdragsdokument.  
 
Strategiplanen 2018-2028 for VID definerer følgende hovedstrategier for perioden: 

 VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste generasjons 
praksis 

 VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 
 VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og livssynskompetanse  
 VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og bærekraftig 

virksomhet 
 VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 
 VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional posisjon og 

godt tilgjengelige utdanningstilbud 
 
Disse hovedstrategiene skal realiseres gjennom to-årige mål og prioriteringer.  
 
Styret fastsetter mål og resultatkrav og har ansvaret for at høgskolens ressurser disponeres i 
overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av departementet, og etter forutsetninger for tildelte 
bevilgninger og andre bindende vedtak.  
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Styret vedtar, basert på departementets målstruktur, øvrige politiske mål og føringer, samt høgskolens 
strategiplan, en to-årig virksomhetsplan.   
 
Virksomhetsplan 2018 og 2019 for VID vitenskapelige høgskole ble vedtatt i høgskolestyret 12.12.2017 (sak 
54/17) og er høgskolens overordnede plan og styringsdokument for de første 2 år av strategiperioden. Den 
uttrykker styrets prioriteringer, som handlingsplanene for høgskolens fakulteter, sentre og seksjoner skal bidra til 
å realisere og som høgskolens samlede ledelse har ansvar for å følge opp, og ligger til grunn for og reflekteres i 
økonomiske prioriteringer i årlige budsjett og LTB 2019-23.  
 
Virksomhetsplanen for 2018 og 2019 har fokus på 4 hovedmål som skal realiseres i disse 2 årene:   
 

1. Sikre at system for utdanningskvalitet er implementert og godkjent av NOKUT. 
2. Sikre at kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole er oppfylt innen 01.01.2019 for hele 

VIDs utdannings-, forsknings- og kompetanseportefølje. 
a. Sikre at KD’s krav til gjennomstrømming, antall stipendiater, samt dybde og bredde i fagmiljø er 

innfridd for høgskolens 2 ph.d.-studier  
b. Sikre høy internasjonal kvalitet innenfor forskning og utdanning gjennom økt samarbeid med 

nasjonale og internasjonale fagmiljø. 
3. Sikre en bærekraftig og samfunnsrelevant utvikling av en profilert studieportefølje  
4. Sikre hensiktsmessig, effektiv og bærekraftig utvikling av høgskolen/organisasjonen 

a. Sikre en vellykket sammenslåing mellom Diakonova og VID 
b. Sikre hensiktsmessig organisering, høy kvalitet og effektiv bruk av administrative ressurser og 

støttefunksjoner 
c. Sikre en utvikling av høgskolens campuser i tråd med høgskolens strategi, verdier og profil  

 
I løpet av 2018 er hovedmål 1 og 2 i all hovedsak realisert. I 2019 vil hovedfokus ligge på hovedmålene 3 og 4, 
samtidig som det kontinuerlig fokuseres på å opprettholde og utvikle resultatene knyttet til hovedmål 1 og 2. 
Disse 4 hovedmålene skal gjenspeiles i alle enhetenes handlingsplaner, og følges opp med tiltak og 
budsjettmessige prioriteringer som sikrer at alle deler av virksomheten gir resultater innenfor disse områdene.  
 
Arbeidet med enhetsvise handlingsplaner for 2019 startet som forberedelse til arbeidet med budsjett 2019 og 
ferdigstilles når virksomhetsplan 2019 er vedtatt.  
 
 

Vedlegg:  
1. Virksomhetsplan 2018 og 2019, vedtatt 12.12 .2017 - justert med resultatmål for 2019 - forslag pr 

04.12.2018 
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Virksomhetsplan 2018 og 2019 
Vedtatt av høgskolestyret 12.12.2017- justert med resultatmål for 2019 
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Innledning 
Virksomhetsplan for VID vitenskapelige høgskole AS styres av visjon og målsetninger for høgskolen, 
slik disse er formulert i vedtekter, Strategiplan for VID 2018-2028 og Kunnskapsdepartementets 
målformuleringer, politiske mål og forutsetninger for sektoren.  
 
VIDs strategiplan representerer en forpliktende strategi for utviklingen av høgskolen.  
Visjonen for VID er å være: 

Én verdibasert og kirkelig vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning 
og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans. 

 
I strategiplanen er det identifisert 3 verdier som grunnlag for høgskolens virksomhet: 
- Helhetlig menneskesyn 
- Solidarisk engasjement  
- Fremtidsrettet kunnskap 

 
Det er i tillegg formulert følgende motto for VID: 
Engasjert for mennesket – lokalt og globalt 
 
Strategiplanen definerer følgende hovedstrategier for VID for perioden 2018-2028: 

 VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste 

generasjons praksis 

 VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 

 VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og 

livssynskompetanse  

 VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og 

bærekraftig virksomhet 

 VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 

 VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional 

posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 

Disse hovedstrategiene skal realiseres gjennom to-årige mål og prioriteringer for høgskolens 

virksomhet.  

Virksomhetsplanen er høgskolens overordnede plan og styringsdokument for første del av 
strategiperioden (2018 og 2019) og uttrykker styrets prioriteringer, som handlingsplanene for 
høgskolens fakulteter, sentre og seksjoner skal bidra til å realisere og som høgskolens samlede 
ledelse har ansvar for å følge opp.  
 
Virksomhetsplanen fokuserer primært på områder hvor det behov for satsninger og endringer utover 
ordinær drift.  

 
Prioriteringer i 2018 og 2019 
4 hovedmål skal realiseres i 2018 og 2019:   

1. Sikre at system for utdanningskvalitet er implementert og godkjent av NOKUT. 
2. Sikre at kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole er oppfylt innen 01.01.2019 

for hele VIDs utdannings-, forsknings- og kompetanseportefølje. 
a. Sikre at KD’s krav til gjennomstrømming, antall stipendiater, samt dybde og bredde i 

fagmiljø er innfridd for høgskolens 2 ph.d.-studier  
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b. Sikre høy internasjonal kvalitet innenfor forskning og utdanning gjennom økt 
samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø. 

3. Sikre en bærekraftig og samfunnsrelevant utvikling av en profilert studieportefølje  
4. Sikre hensiktsmessig, effektiv og bærekraftig utvikling av høgskolen/organisasjonen 

a. Sikre en vellykket sammenslåing mellom Diakonova og VID 
b. Sikre hensiktsmessig organisering, høy kvalitet og effektiv bruk av administrative 

ressurser og støttefunksjoner 
c. Sikre en utvikling av høgskolens campuser i tråd med høgskolens strategi, verdier og 

profil  
 

 
Disse 4 hovedmålene skal gjenspeiles i alle enhetenes handlingsplaner og følges opp med tiltak som 
skal sikre at alle deler av virksomheten gir resultater innenfor disse områdene. 
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I Utdanning og forskning 
 

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 

 
Virksomhetsmål 1 
VID vitenskapelige høgskole tilbyr forskningsnær, praksisrelevant og framtidsrettet utdanning av høy 
internasjonal kvalitet og med vekt på verdibevissthet, kulturforståelse, livssynskompetanse og neste 
generasjons praksis. VID er en sentral arena for utdanningsnær helse- og sosialfaglig, teologisk, 
diakoni- og misjonsfaglig forskning, samt utdanningsfaglig forskning, av høy internasjonal kvalitet.   
 

  
Tiltak   
Policy- og planarbeid  

1. Samordne fag- og studieplaner (FH, FS, FTDL, SDP, SMG) og fagmiljø med sikte på å oppfylle 
akkrediteringskrav pr 01.01.2019  

2. Følge opp nasjonale føringer /nye nasjonale forskrifter og felles rammeplaner for høgskolens 
utdanninger (FH, FS) 

3. Utarbeide utfyllende presiseringer av strategiene/delstrategier for utdanning, forskning, 
internasjonalisering og kvalitet  
 

Utviklingsprosjekter og – prosesser  
1. Implementere samordning og revidering av ph.d.-programmene  
2. Implementere felles struktur for videre- og masterutdanningene 
3. Fullføre implementering av samordning av portefølje og organisering av felles- og 

profilemner 
4. Etablere og utvikle senter for læring i profesjonsutdanning og praksis 
5. Gjennomføre fase 2 i prosjektet «gjennomstrømming/gjennomføring og frafall ved studier i 

VID» 
 

Andre høgskoleovergripende tiltak  
1. Videreutvikle system for utdanningskvalitet og styrke fokus på kontinuerlig kvalitetsarbeid/-

utvikling i utdanning og forskning  
2. Iverksette tiltak for å øke /sikre høy gjennomføringsgrad i alle studieprogram, inkl. ph.d.-

studiene  
3. Utvikle satsning og tiltak med sikte på rekruttering til kirkelige utdanninger   
4. Innføre ordninger for forskningsaktive studenter i alle studieprogram   
5. Øke internasjonalisering og mobilitet i samlet studie- og forskningsportefølje 

a. Bygge inn utveksling som forventning til normale studieløp på bachelor-, master- og 
ph.d.-nivå.  

b. Utvikle og tilrettelegge høgskolens studieprogrammer for å øke antall innreisende 
studenter  

c. Bygge inn/skjerpe forventning om internasjonalt samarbeid og deltakelse i 
internasjonale nettverk knyttet til utdanning og forskning blant høgskolens 
vitenskapelig ansatte 

d. Utvikle og prioritere internasjonale samarbeid som kobler utdanning og forskning  
6. Øke andelen nivå 2-publikasjoner og publikasjoner i samarbeid med internasjonale 

medforfattere  
7. Øke andelen søknader om ekstern finansiering samt deltagelse i utvikling av søknader om 

EU-finansiering fra Horizon 2020 og Europa 2020. 
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Resultatmål på overordnet nivå for 2019  
Styringsparametere: Gjennomføring av bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger: 

 Andelen bachelorkandidater i 2016-kull som gjennomfører i 2019: 65%  

 Andelen heltids masterstudenter i 2017-kull som gjennomfører i 2019:35 %  

 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere: 70 %   
Styringsparametere: Studentenes studieinnsats og tilfredshet: 

 Faglig tidsbruk(timer) pr uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret): 35/15 timer 

 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret): 4,5 

Styringsparameter: Vitenskapelig publisering: 
 Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk: 0,7 

Styringsparameter: EU-samarbeid: 
 Verdien av Horizon 2020 – kontrakter pr FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU): 3000  

 Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter: 1,0 % 
 
VIDs interne styringsparametre: 

 Antall studenter: 4750 
o Bachelor: 2740 
o Master: 790 
o Ph.d.: 80 
o Videreutdanning: 1140 

 Studiepoengproduksjon (60 poengs ekvivalenter): 3480 
 

 Utreisende studenter totalt(antall): 390 

 Innreisende studenter totalt(antall): 50  

 Andel bachelorstudenter (heltid) som gjennomfører 1 år etter normert tid: 80% 

 Andelen bachelorstudenter (deltid) som gjennomfører på normert tid og 1 år etter normert 
tid: 65% og 80% 

 Andelen masterstudenter (deltid) som gjennomfører på normert tid og 1 år etter normert 
tid: 40 % og 50 % 

 Avlagte ph.d.-grader: 10 
 

 Publikasjonspoeng pr førstestilling (samlet): 1,5 

 Publikasjonspoeng pr førstestilling (30 % FOU): 1,2 

 Publikasjonspoeng pr førstestilling (40 % FOU): 1,7 

 Publikasjonspoeng pr lektorstilling (20 % FOU): 0,7 

 Antall publikasjonspoeng: 175 

 Andel nivå 2-publikasjoner: 20 % 

 Andel artikler med internasjonale medforfattere: 10 % 
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II Tydelig samfunnsaktør gjennom utvikling, kunnskapsdeling, innovasjon og 
verdiskaping 
 
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
 

Virksomhetsmål 2 
VID vitenskapelige høgskole er en attraktiv samarbeidspartner og tydelig samfunnsaktør som bidrar 
til kunnskapsdeling, utvikling, innovasjon og verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt med 
vekt på utvikling av fremragende fagmiljøer, solidarisk samhandling og bærekraftig virksomhet.  
 

Tiltak 
Policy- og planarbeid 

1. Utvikle strategiske avtaler og samarbeidsarenaer med eierorganisasjoner, innovative 
forskningsmiljø, offentlige myndigheter og tjenesteytere, samt øvrig arbeids- og 
organisasjonsliv, regionalt og nasjonalt 

2. Utvikle og implementere delstrategier for kommunikasjon og ekstern samhandling inkl. 
formidling av forsknings-, utviklings- og oppdragsvirksomheten 

 
Utviklingsprosjekt og -prosesser  

1. Utvikle et internasjonalt masterstudium med vekt på frivillige og religiøse aktører og sosial 
innovasjon i lokalsamfunns- og sivilsamfunnsutvikling – og herunder en videreutdanning med 
fokus på sosial innovasjon, som kan inngå i flere, ulike masterprogram inklusive sosialt arbeid 
i partnerskap, diakoni, verdibasert ledelse, m.m.  

2. Øke oppdragsvirksomheten i VID til 7% 
3. Vedlikeholde 2017- nivå av fundraising og utarbeide framtidig plan for fundraising  

 
Andre høgskoleovergripende tiltak  

1. Vedlikeholde og utvikle eksisterende, og eventuelt etablere nye, samarbeidsrelasjoner/-
områder med offentlige myndigheter, andre UH-institusjoner, organisasjoner og arbeidsliv 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

a. Implementere bruk av IAB (International Advisory Board)  

b. Implementere strategisk råd for Misjons- og diakoniarkivet   

2. Tydeliggjøre og styrke yrkes- og arbeidslivsrelevansen av disiplinstudier gjennom økt 
samarbeid med aktuelle arbeidsgivere 

a. Etablere og ta i bruk ordninger for hospitering/praksis/prosjekt  
b. Etablere og utvikle ordninger for bachelor-/masterprosjekter hos/for/med aktuelle 

arbeidsgivere 
3. Styrke kompetansen til tjenesteytere gjennom å tilby kompetansehevende utdanningstilbud 

til offentlig og frivillig sektor  
4. Delta aktivt i samfunnsdebatten og formidle resultater av forskning og 

fagutviklingsprosjekter   
5. Utvikle og implementere kandidat- og avtagerundersøkelser  
6. Utvikle samarbeid med eksterne og arbeidsliv ved periodiske evalueringer og revisjon av 

studieprogram   
 

Resultatmål på overordnet nivå for 2019  
Styringsparameter: Relevans i utdanning: 

 Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 
(NIFU/kandidatundersøkelsen): 90 %  

 Styringsparametere: Innovasjon: 
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 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet pr faglige årsverk(DBH): 35 000  

 Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr faglige årsverk BOA(DBH): 90 000  
 
VIDs interne styringsparametre: 

 Antall kronikker i fag- og dagspresse: 30 

 Omfang av medieoppmerksomhet i eksterne kanaler (print, nett, radio, TV og deling/posting 

(av eksterne) i sosiale kanaler): 10 prosent økning i antall oppslag sammenlignet med 2018 

og 20 prosent økning av gjennomslag sammenlignet med 2018 

 

III Livslang læring og tilgang på utdanning og nødvendig arbeidskraft og 

kompetanse 

Sektormål 3. God tilgang til utdanning 
 
Virksomhetsmål 3 
VID vitenskapelige høgskole tilbyr desentralisert, fleksibel og godt tilgjengelig utdanning innenfor 
høgskolens fagområder, og med høgskolens profil og signatur, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
og er tilstede som en synlig og attraktiv samarbeidspartner i fire regioner.  
 

Tiltak  
Policy- og planarbeid 
- Utarbeide planer for oppdrag og fleksible studietilbud på alle utdanningsnivå.   

- Starte utredning av hvordan VID kan være en internasjonal aktør og ressurs for 
internasjonale kirkelige/trosbaserte institusjoner og nettverk 

- Utvikle en delstrategi for digitalisering av virksomheten i VID  
 
Utviklingsprosjekt og -prosesser  

- Utvikle videreutdannings/kompetansehevingstilbud i samarbeid med organisasjoner og 
arbeidsgivere lokalt og regionalt, eventuelt nasjonalt og internasjonalt  

- Gjennomføre pilotprosjekt knyttet til kompletterende utdanning og utrede muligheter for 
videreføring og utvidelse  

- Utvikle og utvide bruken av digitale og elæringsbaserte verktøy og læringsopplegg i alle 
studieprogram 

 
Andre høgskoleovergripende tiltak  

- Sikre kandidatproduksjon i henhold til måltall for alle utdanningene som tilbys ved høgskolen 
- Opprettholde og utvikle samarbeidsrelasjoner og nettverk om utdanning og forskning, 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt  
o Råd for samarbeid med arbeidslivet, sentralt og regionalt – minimum 1 g /årlig 

- Utvikle modeller for desentralisert, fleksibel og elæringsbasert utdanning  
 
  

Resultatmål på overordnet nivå for 2019   
Styringsparameter: Dimensjonering: 

 Kandidattall i helseutdanningene, jfr. måltall (DBH): Sykepleie: 349, Vernepleie: 120, 

Ergoterapi: 35 og ABIOK: 50 (kreftsykepleie)  

(15 nye studieplasser ved ordinær tildeling (juni) 2018: til sykepleie vil øke kandidatmåltallet 

til 364 i 2021). 
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IV Effektiv og samfunnsnyttig forvaltning av virksomheten, kompetansen og 
ressursene 
Sektormål 4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 
Virksomhetsmål 4 
VID vitenskapelige høgskole er en konkurransedyktig, attraktiv, solid og nyskapende vitenskapelig 
høgskole med tydelig profil, høy kvalitet og relevans, samt effektiv, solidarisk og bærekraftig 
forvaltning av ressursene. 
 

Tiltak  
Policy- og planarbeid  

1. Implementere Strategiplan 2018-28, med særlig fokus på å være i forkant av og svare på 
langsiktige utviklingstrekk i samfunns- og arbeidsliv, og bruke høgskolens signatur og verdier i 
utviklingen av virksomheten 

2. Implementere vedtatt campusstrategi i videre arbeid med utvikling av høgskolens 
bygningsmasse/fysiske miljø 

a. Utarbeide planer for campusutvikling og behov for oppgradering av 

bygninger/lokasjoner (fysisk læringsmiljø) 

b. Sluttføre utredning av framtidig lokalisering og samlokalisering i Rogaland og Oslo  
3. Utarbeide plan for digitalisering av både faglig og administrativ virksomhet 
 

Utviklingsprosjekt og –prosesser 
1. Implementere kompetanse- og stillingsplaner 

2. (Videre)utvikle personal- og karrierepolitikk for vitenskapelige og administrative stillinger 

a. Utvikle meritteringsordninger for utdannings- og undervisningsvirksomheten 

3. Videreutvikle administrative funksjoner, arbeidsprosesser og kompetanse i tråd med 

resultater fra prosjektet «Gjennomgang av administrasjon i VID» 

4. Utvikle felleskultur med fokus på godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av 

medarbeiderskap inkl. nyansattprogram, lederutvikling med fokus på utdannings- og 

forskningsledelse m.m. 

Andre høgskoleovergripende tiltak  
1. Implementere nytt kvalitetssystem  

a. Implementere årshjul for arbeid med utdanningskvalitet og virksomhetsstyring   

2. Implementere system for internkontroll, virksomhetsstyring og ledelsesrapportering   
a. Implementere felles budsjettmodell/prinsipper for budsjettering  

b. Ta i bruk felles ledelsesprinsipper og lederavtaler  

c. Videreutvikle og implementere felles normer for vekting av pedagogisk arbeid  

d. Gjennomgå og følge opp ressursbruken knyttet til 

utdanningsvirksomheten/undervisning 

3. Videreutvikle og gjennomføre/fullføre program for kompetanseheving til førstelektor og 
veiledning/mentorordning for kvalifisering til professor 

4. Innføre felles ordninger for driftsstøtte/insentivsystemer til forskningsgrupper  
5. Styrke pedagogisk kompetanse, herunder særlig elæringskompetanse, hos vitenskapelig 

ansatte i alle studieprogram –  
a. Gjennomføre mentor-/veiledningsordning for nyansatte i undervisningsstillinger 

6. Implementere rutiner for internasjonal rekruttering og utlysning av stillinger  
7. Styrke og utvikle samarbeidet med studentene og studentdemokratiet 
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8. Utarbeide handlingsplan for likestilling og mangfold i VID  
a. Innarbeide krav om vurdering knyttet til rekruttering av underrepresenterte 

kjønn/minoriteter i tilsettingsrutiner.  
a. Utarbeide lokale tiltak i fagmiljø med skeiv kjønnsfordeling for å følge opp mål om 

likestilling og mangfold  
9. Intensivere og kvalitetssikre markedsføring, profilering og merkevarebygging i VID 
10. Videreutvikle arbeids- og læringsmiljøet og IA-fokus i en ny og voksende høgskole 

a. Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse i 2018 og følge opp resultatene fra 
undersøkelsen 

b. Følge opp handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne  
11. Arbeide målrettet med å øke miljø- og klimabevissthet og redusere klimaavtrykk knyttet til 

alle deler av høgskolens virksomhet 
 

Resultatmål på overordnet nivå for 2019   
Styringsparameter: Effektivitet: 

 Antall studiepoeng pr. faglige årsverk (DBH): 900 /15 (60 poengs ekvivalenter)   
 

Styringsparameter: Likestilling: 
 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH): 50%  

 Andelen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger(DBH) (eksl. stipendiat-, 
rekrutterings- og åremålsstillinger): 20% 

 
 
VIDs interne styringsparametre: 

 Sykefravær blant ansatte: < 5 %  

 Rekruttering til førstestillinger/andel førstestillinger: 60%  

 Andel dosent-/professorstillinger: 18%  
 
 
 
 
 



56/18 Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 - 18/01424-7 Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 : Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023

 

 

Arkivsak-dok.: 18/01424-7 Arkivkode.:    
Saksbehandler Ståle Søbye 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 11.12.2018 

 
   

 
 

Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 

 
Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar budsjettet for 2019 med følgende rammer: Sum utgifter 474 millioner 
kroner, sum inntekter 474,5 millioner kroner og overskudd på 0,5 millioner kroner. 

 
2. Styret tar langtidsbudsjett for 2020 - 2023 til orientering, men legger til grunn at 

egenkapitalen i langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 7,5 prosent av 
inntektene og at egenkapitalen ved utgangen av langtidsbudsjettperioden er på 
minimum 10 prosent av inntektene.  

 
 

Saksframstilling 
Høgskolestyret har gitt som føring at egenkapitalen ved utgangen av 
langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 10 prosent av inntektene og at den i løpet 
av langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 7,5 prosent av inntektene.  
 
Inntektene til VID vokser med nesten 94 MNOK fra 2018 til 2023. 
Virksomhetsoverdragelsene av SEPREP og KUN medfører ca. 16 MNOK i økte inntekter, 
uten at virksomhetsoverdragelsene har medført økt egenkapital. Inntektsøkningen og 
egenkapitalkravet medfører at VID må øke egenkapitalen og dermed generere overskudd i 
perioden 2019-2023. 
 
Budsjettet for 2019 viser et overskudd på ca 0,5 MNOK. Grunnen til at høgskolen har snudd 
underskudd i 2017 og 2018 til overskudd i 2019 er at kostnadene ikke øker i samme takt som 
inntektene. Det skyldes at det allerede er gjort betydelige investeringer for å møte økningen i 
antall studenter og fordi en har brukt mye ressurser på fusjonene og de påfølgende 
implementerings- og utviklingsprosessene. I 2019 nyter en godt av den kraftige økningen i 
produksjonen i 2017 i form av økt statstilskudd. 
 
Det er relativt liten usikkerhet knyttet til budsjettet for 2019 da statstilskuddet utgjør ca 76 
prosent av inntektene og er i stor grad allerede fastsatt. Personellkostnadene utgjør ca 72 
prosent av inntektene og kan til en viss grad styres underveis. Men i og med at høgskolen 
har ca 473 MNOK i inntekter/kostnader vil små prosentvise endringer i inntektene og/eller 
kostnadene kunne medføre relativt store endringer i resultatet som igjen vil kunne påvirke 
egenkapitalen.   
 
Langtidsbudsjettet viser overskudd i årene 2019-2023. Langtidsbudsjettet viser en betydelig 
inntektsøkning som gir et handlingsrom for høgskolen, men samtidig vil veksten innebære 
økte kostnader. Vurderingen er at budsjettert inntektsøkning er realistisk og at det er mulig å 
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styre kostnadene slik at de økonomiske resultatene og egenkapitalen blir i henhold til 
føringene gitt fra styret. Egenkapitalen som andel av inntekter er budsjettert til ca 7,7 prosent 
i 2019 og ca 10,7 prosent i 2023.  
 
Det er naturlig nok knyttet større usikkerhet til langtidsbudsjettet, men vurderingen er at det 
er noe lavere risiko i dette langtidsbudsjettet enn i de to foregående da høgskolefusjonene er 
gjennomført og en har kommet lenger i samordning og samarbeid på tvers i utdanningene, 
forskningen og i administrasjonen. Høgskolen har en fått bedre oversikt over de økonomiske 
konsekvensene ved kompetanseløftet og bedre kontroll med sammenhengen mellom økt 
ressursbruk og økte inntekter. Samtidig vil det være usikkerhet knyttet til samlokalisering av 
campus. Samlokalisering vil medføre betydelige flyttekostnader og økte husleiekostnader, 
men vil også kunne medføre betydelige kvalitative og kvantitative synergier både i 
undervisning, forskning og i administrasjonen. Det er utfordrende å estimere hva synergiene 
vil være. 
 
 

Vedlegg:  
1. Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 - notat 
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INNLEDNING 

Budsjettføringer 

Høgskolestyret har gitt som føring at egenkapitalen ved utgangen av langtidsbudsjettperioden 
ikke skal være lavere enn 10 prosent av inntektene og at den i løpet av 
langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 7,5 prosent av inntektene.  

Inntektene til VID vokser med nesten 94 MNOK fra 2018 til 2023. 
Virksomhetsoverdragelsene av SEPREP og KUN medfører ca. 16 MNOK i økte inntekter, 
uten at virksomhetsoverdragelsene har medført økt egenkapital. Inntektsøkningen og 
egenkapitalkravet medfører at VID må øke egenkapitalen og dermed generere overskudd i 
perioden 2019-2023. 

Langtidsbudsjettet (2020-2023) er ikke indeksregulert. Dette fordi forventningen er at 
fremtidige inntekter og kostnader i stor grad reguleres i samme takt.  At langtidsbudsjettet 
ikke er indeksregulert gjør det også enklere å sammenligne de ulike årene og analysere 
utviklingen. 

 

OPPSUMMERING 

Budsjettet for 2019 viser et overskudd på ca 0,5 MNOK. Grunnen til at høgskolen har snudd 
underskudd i 2017 og 2018 til overskudd i 2019 er at kostnadene ikke øker i samme takt som 
inntektene. Det skyldes at det allerede er gjort betydelige investeringer for å møte økningen i 
antall studenter og fordi en har brukt mye ressurser på fusjonene og de påfølgende 
implementerings- og utviklingsprosessene. I 2019 nyter en godt av den kraftige økningen i 
produksjonen i 2017 i form av økt statstilskudd. 

Det er relativt liten usikkerhet knyttet til budsjettet for 2019 da statstilskuddet utgjør ca 76 
prosent av inntektene og er i stor grad allerede fastsatt. Personellkostnadene utgjør ca 72 
prosent av inntektene og kan til en viss grad styres underveis. Men i og med at høgskolen har 
ca 473 MNOK i inntekter/kostnader vil små prosentvise endringer i inntektene og/eller 
kostnadene kunne medføre relativt store endringer i resultatet som igjen vil kunne påvirke 
egenkapitalen.   

Langtidsbudsjettet viser overskudd i årene 2019-2023. Langtidsbudsjettet viser en betydelig 
inntektsøkning som gir et handlingsrom for høgskolen, men samtidig vil veksten innebære 
økte kostnader. Vurderingen er at budsjettert inntektsøkning er realistisk og at det er mulig å 
styre kostnadene slik at de økonomiske resultatene og egenkapitalen blir i henhold til 
føringene gitt fra styret. Egenkapitalen som andel av inntekter er budsjettert til ca 7,7 prosent i 
2019 og ca 10,7 prosent i 2023.  

Det er naturlig nok knyttet større usikkerhet til langtidsbudsjettet, men vurderingen er at det er 
noe lavere risiko i dette langtidsbudsjettet enn i de to foregående da høgskolefusjonene er 
gjennomført og en har kommet lenger i samordning og samarbeid på tvers i utdanningene, 
forskningen og i administrasjonen. Høgskolen har en fått bedre oversikt over de økonomiske 
konsekvensene ved kompetanseløftet og bedre kontroll med sammenhengen mellom økt 
ressursbruk og økte inntekter. Samtidig vil det være usikkerhet knyttet til samlokalisering av 
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campus. Samlokalisering vil medføre betydelige flyttekostnader og økte husleiekostnader, 
men vil også kunne medføre betydelige kvalitative og kvantitative synergier både i 
undervisning, forskning og i administrasjonen. Det er utfordrende å estimere hva synergiene 
vil være, og det er enda vanskeligere å faktisk realisere synergiene.   

 

SATSINGER, PRIORITERINGER  

Budsjett 2019 reflekterer virksomhetsplanen for 2018-2019. I 2018 så vel som i 2019 handler 
det i hovedsak om å oppfylle kravene  gitt i nye forskrifter og om å løfte VIDs fag- og 
forskningsmiljø i hele bredden. Budsjett 2019 viderefører satsningen på forskning i form av 
overføringer av stillingsressurser fra fakultetene til ph.d.-programmene, men også styrking av 
ledelse, administrasjon og støtte knyttet til ph.d.-sentrene og 
forskningsrådgivning/prosjektutvikling, forskningsgruppene og internasjonalisering. VID har 
i budsjettforliket for 2019 blitt tildelt rekrutteringsstillinger tilsvarende 3,8 MNOK som øker 
til ca 11,4 MNOK i 2020 og bidrar til å styrke ph.d. programmene så vel som høgskolens 
basisfinansiering og muligheten til å prioritere postdok-stillinger med tanke på 
kompetanseheving til toppstillinger. På samme måte videreføres satsningen på kompetanse i 
form av et program for kompetanseheving og prioritering av personalressurser til FoU-tid og 
kvalifisering til førstestillinger, og det budsjetteres for konsekvensene av kompetanseløftet i 
form av økte lønnskostnader og andel FoU-tid. 

Andre nye satsninger i 2018 som følger med videre i 2019 er  

etablering og utvikling av Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis, som startet 
opp i august 2018. Dette er uttrykt i budsjettet ved prioritering av ressurser til en funksjon 
som senterleder pluss ressurser til administrasjon og støtte fra fellesressursene innenfor 
forskning.Senteret har i 2018 prioritert tilbud om og gjennomføring av 
kompetansebyggingstiltak innenfor UH-pedagogikk og e-læring. Sommeren 2019 er pilot- 
og prosjektfasen over og organisering og satsning skal evalueres mtp. overgang til drift.  

- Virksomhetsoverdragelse av Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) per 1.9.2018  
- Planlegging av virksomhetsoverdragelse av SEPREP TU – tverrfaglig 

videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av alvorlig psykiske 
lidelser og rusutfordringer – til VID per 1.1.2019. 

Virksomhetsoverdragelsen av Høyskolen Diakonova, som i 2018 ble prioritert gjennom økte 
stillingsressurser som følge av insourcing av oppgaver og for å fylle funksjoner som hadde 
stått vakante i påvente av fusjon. Det var også lagt inn stillingsøkning for å møte veksten i 
utdanningsvirksomheten, særlig innenfor master i kommunehelsetjeneste, spesialisering 
helsesøster, som får helårseffekt  

Det er videre inngått en intensjonsavtale med NLA om å utrede etablering av et nytt, felles 
ph.d.-program i pedagogikk og utdanningsvitenskap, , men dette er ikke inkludert i budsjettet. 
Høgskolen vil i forbindelse med styrebehandling av et mulig nytt doktorgradsprogram 
utarbeide økonomiske analyser og budsjetter som grunnlag for vedtak. 



56/18 Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 - 18/01424-7 Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 :  Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 - notat

4 
 

Utover midler til ekstern rådgivning, ekspertise og prosesstøtte reflekterte imidlertid budsjett 
2018 ikke arbeidet med og satsningen på campusutvikling og samlokalisering i VID, og 
påregnede kostnadsøkninger til framtidig husleie var ikke lagt inn i LTB.  

Utredning av og planlegging for samlokalisering og campusutvikling har imidlertid vært et 
høyprioritert område i 2018. Det har vært gjennomført prosjekter og prosesser i alle 
regionene. I Bergen er prosessen kommet lengst med en ganske konkret intensjonsavtale med 
Haraldsplass diakonale stiftelse og et så godt som ferdig romprogram for fellescampus med 
sykehuset på Haraldsplass fra 2021. I Rogaland er et bestillingsdokument sendt til tilbyderne 
på «anbud» med sikte på innflytting i fellescampus i 2022. I Oslo er mulighetene for 
midlertidig samlokalisering ved studiested Diakonhjemmet utredet og en mulig 
samlokalisering fra høsten 2019 avventer avklaring mtp. fremleie av husleieavtalen i 
Fredensborgveien.    

Pga. usikkerheten knyttet til mulig samlokalisering ved studiested Diakonhjemmet i Oslo i 
2019, eller senere, er kostnadene til eventuell flytting, ombygging og samlokalisering ikke 
budsjettert for i det foreliggende budsjett for 2019. I tilfelle det blir aktuelt med 
samlokalisering i Oslo i 2019 må det budsjetteres særskilt for dette og behandles separat i 
høgskolestyret.   

Kostnadsøkningene knyttet til samlokalisering og husleie for ny fellescampus ved studiested 
Haraldsplass i Bergen er imidlertid budsjettert for fra og med 2021. Kostnader knyttet til 
samlokalisering og husleie for ny campus i Rogaland budsjettert for fra og med høsten 2022.  

Tilsvarende er det budsjettert for husleieøkning fra og med 2020- 2021, i tråd med 
aksjonæravtalen mellom eierne om å fryse husleiekostnadene på 2015-nivå de fem første 
årene i VID, før husleien skulle kunne øke trinnvis til tilnærmet markedspris.  

 

ØKONOMISK RESULTAT PER OKTOBER 2018 

I og med at høgskolen kun rapporterer økonomiske resultat per tertial, er siste økonomirapport 
behandlet i styret per august. For å få et bedre grunnlag for å forstå budsjett 2019 er det 
utarbeidet en kort oppsummering av det økonomiske resultatet per oktober. Merk at regnskap 
per oktober ikke er behandlet i ledermøte på høgskolen.  

Tabell 1 Regnskap per oktober 2018 

 

Tabell 1 viser at regnskapet per oktober er tett på budsjett. Både inntektene og kostnadene er 
ca 1,2 MNOK lavere enn budsjett. Høgskolen har mottatt 1 MNOK i SAKS midler fra 
kunnskapsdepartementet som ikke er inntektsført i oktober. Inntekter vedrørende KUN er 
foreløpig ikke inntektsført, da en fortsatt mangler endelig revisorgodkjent regnskap fra KUN, 
inntekten utgjør per oktober ca 1 MNOK.  

Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett % av Årsbudsjett

1 INNTEKTER 349 707 619 350 923 852 -1 216 233 100 % 421 120 315 83 %

2 INTERNE POSTER -670 723 -745 246 74 523 90 % -894 375 75 %

3 PERSONALKOSTNADER -244 589 137 -245 316 638 727 501 100 % -304 452 810 80 %

4 ØVRIGE DRIFTSKOSTNADER -99 124 128 -99 630 079 505 951 99 % -122 084 110 81 %

5 FINANSPOSTER 1 344 670 1 498 330 -153 660 90 % 1 798 000 75 %

Totalsum 6 668 301 6 730 219 -61 918 99 % -4 512 980 -148 %
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Da det ikke er kostnader til fastlønn i juni pga. feriepenger, men inntekter i samtlige måneder 
inkludert juni, vil kostnadene og inntektene ikke kunne direkte sammenlignes før ved årsslutt. 
Av den grunn er det avvik mot budsjett som det måles mot i løpet av året. Det er budsjettert 
med et underskudd på 4,5 MNOK i 2018.  

Variabel lønn har økt betydelig i september og oktober og er nå ca 2 MNOK over budsjett. 
Samtidig er sykerefusjoner ca 1 MNOK over budsjett som kan forklare noe av økningen i 
variabel lønn. Reisekostnadene har også økt de siste månedene og er ca 0,5 MNOK over 
budsjett. Både variabel lønn og reisekostnader har en tendens til å øke mot slutten av året, 
både pga. økt aktivitet og etterslep med innrapportering.    

Per august var prognosen for året et resultat noe bedre enn budsjett. Prognosen justeres nå til 
et resultat som er på budsjett eller marginalt bedre fordi både reisekostnadene og variabel lønn 
øker mer enn forventet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen og særlig gjelder det 
postene prosjektinntekter, fast- og variabellønn og reisekostnader.  

 

RESULTAT- OG EGENKAPITALUTVIKLING I BUDSJETT 

Tabell 1 viser overskudd i budsjettet for 2019 på 0,5 MNOK, langtidsbudsjettet viser 
overskudd for årene 2019-2023.  

Tabell 2 Budsjettresultat 2017-2022 

Budsjett (i hele tusen)       

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3. SUM INNTEKTER    421 120     474 510     495 739     509 793     525 595     526 716  

5. SUM PERSONALKOSTN.  -304 452   -343 116   -361 009   -369 864   -377 895   -378 393  

6. SUM ØVRIGE KOSTN.  -122 085   -132 435   -134 087   -138 996   -142 503   -141 284  

8. SUM FINANSPOSTER         1 798          1 499          1 499          1 499          1 499          1 499  

Totalsum       -3 619             458          2 142          2 432          6 695          8 538  

 

 

Budsjett 2019 viser et overskudd på ca 
0,5 MNOK. Grunnen til at høgskolen 
har snudd underskudd i 2017 og 2018 
til overskudd, er at kostnadene ikke 
øker i samme takt som inntektene. Det 
skyldes at det allerede er gjort 
betydelige investeringer for å møte 
økningen i antall studenter og fordi en 
de siste årene har brukt mye ressurser 
på fusjonene og de påfølgende implementerings- og utviklingsprosessene. I 2019 nyter en 
godt av den kraftige økningen i produksjonen fra 2016 til 2017 i form av økt statstilskudd.    

Budsjettet viser overskudd i årene 2020-2023. Hovedgrunnen til det er at økningen i 
produksjonen og inntektene fortsetter, uten tilsvarende økning i kostnadene.   
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Gitt at de økonomiske resultatene blir 
som budsjettert reduseres 
egenkapitalen fra 40,7 MNOK per 
utgangen av 2017 til ca 36,2 MNOK 
ved utgangen av 2018. Deretter er det 
budsjettert med en økning i 
egenkapitalen til ca 56,5 MNOK i 
2023.  

Høgskolestyret har gitt som føring at egenkapitalen ved utgangen av langtidsbudsjettperioden 
ikke skal være lavere enn 10 prosent av inntektene og at den i løpet av 
langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 7,5 prosent av inntektene 

Grafen viser at egenkapitalen i prosent 
av inntekter vil være på sitt laveste i 
2019 på ca 8,6 prosent og øke til ca 
10,7 prosent i 2023.     

 

 

INNTEKTER 

Tabell 2 viser at inntektene er budsjettert til å øke fra ca 421,1 MNOK i 2018 til ca 474,5 
MNOK i 219 og videre til ca 526,7 MNOK i 2023, noe som tilsvarer en årlig gjennomsnittlig 
økning på 4,5 prosent. Merk at økningen er utover eventuell indeksregulering, da 
langtidsbudsjettet 2020 -2023 ikke er indeksregulert. 

Tabell 2 Inntekter budsjett 2017-2022 

Inntekter       

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

30 Prosjektinntekter      27 241       38 294       40 498       40 285       40 714       41 864  

32 Studieinntekter      56 545       61 939       63 985       66 693       67 187       67 010  

33 Tilskudd, gaver         4 300          4 000          3 900          3 900          3 900          3 900  

34 Statstilskudd    327 373     362 589     379 847     391 406     406 285     406 433  

39 Div inntekter         5 661          7 687          7 509          7 509          7 509          7 509  

Totalsum    421 120     474 510     495 739     509 793     525 595     526 716  
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STATSTILSKUDD 

Statstilskuddet i 2019 er budsjettert til 362,6 MNOK som er en økning på ca 35,2 MNOK 
eller ca 11 prosent sammenlignet med budsjett for 2018. Økningen i statstilskuddet skyldes 
både økning i basis og i den resultatbaserte delen av statstilskuddet.  

Økningen i basis på 26,3 MNOK skyldes:  

 Pris og lønnsøkning på 9,6 MNOK 
 Konsekvensjusteringer som gjelder økninger i antall studieplasser og 

rekrutteringsstillinger på 3,05 MNOK. Inkludert i denne posten er reduksjon på 1,6 
MNOK som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. 

 Ni nye stipendiater i budsjett for 2019, som følge av budsjettforliket mellom KrF og 
regjeringen, som gir økt statstilskudd i 2019 på 3,8 MNOK og som vil øke til 11,4 
MNOK årlig fra 2019 

 Økning på pga 10 MNOK i statsstøtte til SEPREP (overført fra Helse og 
omsorgsdepartementet til Kunnskapsdepartementet og omgjort til en fast 
basistildeling). 

 Økning på 1,7 MNOK pga nye studieplasser i 2018 
 Reduksjon på -1,7 MNOK som skyldes justering av basis knyttet til endringer i 

finansieringssystemet i 2017.  
 

Økningen i den resultatbaserte delen av statstilskuddet på 8 MNOK skyldes: 

 Økning i studiepoengproduksjon 6,6 MNOK   
 Reduksjon i uteksaminerte kandidater -0,9 MNOK   
 Diverse andre endringer 2,3 MNOK. 

 
I langtidsbudsjettet øker statstilskuddet fra 362,6 MNOK i 2018 til 406 MNOK i 2023 som 
tilsvarer en årlig økning på ca 2,9 prosent.  

Se nedenfor for nærmer forklaring av postene i statstilskuddet.  

Langsiktig strategisk tildeling (basis) 

Hensikten med den langsiktige strategiske tildelingen har vært å sikre økonomisk stabilitet i 
universitets- og høgskolesektoren, og gjøre det mulig for institusjonene å drive langsiktig 
strategisk utvikling og planlegging av egne aktiviteter. Den langsiktige strategiske tildelingen 
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er i stor grad uavhengig av endringer i aktiviteten, bortsett fra endringer i godkjente og 
dermed fullfinansierte studieplasser, dvs. studieplasser med aktivitetskrav.  

Det er ikke er budsjettert med en økning i basis i perioden utover økningen i stipendiater fra 
budsjettforliket mellom KrF og regjeringen. Det er ikke usannsynlig at basisen vil øke f.eks. 
ved at VID får finansiering for flere stipendiater, eller nye fullfinansierte studieplasser, da 
høgskolen utdanner innenfor områder hvor det i fremtiden vil være et økende behov for 
kandidater. En økning i basis medfører krav om økt aktivitet, slik at kostnadene også ville 
øke.    
 
Resultatbasert finansiering 

De resultatbaserte midlene er fordelt på bakgrunn av resultat på følgende indikatorer: 
- Antall studiepoeng (åpen ramme) 
- Antall utvekslingsstudenter (åpen ramme) 
- Antall ferdigutdannet kandidater (åpen ramme) 
- Antall doktorgradskandidater (åpen ramme) 
- Inntekter fra EU (lukker ramme) 
- Inntekter fra Norges forskningsråd og regionale utviklingsfond (lukket ramme) 
- Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter(BOA) (lukket ramme) 
- Vitenskapelig publisering (lukket ramme) 

 
Den resultatbaserte finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den 
åpne rammen får institusjonene uttelling basert på egne resultater på indikatorene. Det betyr at 
institusjonene får mer midler dersom de produserer flere studiepoeng, kandidater, 
doktorgradsstipendiater og utvekslingsstudenter. Indikatorene vitenskapelig publisering, 
inntekter fra EU, Forskningsrådet og regionale forskingsfond og øvrig BOA-virksomhet har 
hver sin egen lukkede budsjettramme. Det betyr at uttellingen for den enkelte institusjon vil 
avhenge av hvilket resultat institusjonen oppnår sammenlignet med de andre institusjonene. 
For indikatorene som har lukket budsjettrammer, blir satsene beregnet for hvert år på 
grunnlag av resultatene i sektoren.   
 
Hovedforklaringen til det økte statstilskuddet, er 
en økning i studiepoengproduksjonen og antall 
uteksaminerte kandidater som gir uttelling i 
statstilskuddet to år på etterskudd. Alle 
fakultetene øker sin produksjon i perioden og i 
sum øker antall studiepoeng fra 3097 i 2017 med 
uttelling i 2019 til 3731 i 2021 med uttelling i 
2023. Antall kandidater øker også betydelig i 
perioden. 

 
Høgskolen har etter den siste økningen i 2019 statsbudsjettet 36 fullfinansierte stipendiater, i 
tillegg er seks stipendiater finansiert ved NFR midler i 2019. Det er lagt til grunn at antall 
disputaser/ kandidater øker fra 4 i 2018 til 14 i 2021. En disputas gir inntekter på 377 000 
kroner to år på etterskudd.  

Antall publiseringspoeng er budsjettert til 176 i 2018 som øker til 212 i 2021 med 
resultateffekt to år på etterskudd. Økningen i antall publiseringspoeng kan bla forklares med 

3097 3280 3476 3731 3726

0

1000

2000

3000

4000

2019 2020 2021 2022 2023

Produserte studiepoeng



56/18 Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 - 18/01424-7 Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 :  Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2020-2023 - notat

9 
 

kompetanseløftet som gir økt FOU-tid, flere 1. stillinger og flere årsverk. Inntektene fra 
publiseringspoengene har en begrenset økonomisk betydning, men er viktig for høgskolens 
utvikling og renomme og ikke minst viktig for en vitenskapelig høgskole.  

 

Studieinntekter 

Studentenes egenbetaling består 
av to forskjellige avgifter: 1) 
Semesteravgiften som er en 
forholdsvis lav avgift som bidrar 
til studentvelferd, og 2) 
studieavgiften som er 
studentenes egenbetaling for å gå 
på høgskolen. Studieinntektene er en konsekvens av antall studenter og studieavgifter.  

Det er lagt til grunn en harmonisering av studieavgiftene i bachelorutdanningene på tvers av 
VID som har medført en økning i studieavgiften i Bergen og en opptrapping i studieavgiften i 
utdanningene på tidligere Høyskolen Diakonova. Det er også gjort enkelte justeringer i 
studieavgiftene for master- og videreutdanningene.  

Studieinntektene øker fra 56,5 MNOK i 2018 til 61,9 MNOK i 2019, og øker videre til 67 
MNOK i 2023. Økningen skyldes en kombinasjon av økte studieavgifter og flere studenter. 

 

Prosjektinntekter 

Prosjektsinntektene omfatter all 
ekstern finansiering fra ulike 
prosjekter inklusive 
oppdragsundervisning, 
oppdragsforskning, forskning og 
andre utviklingsoppdrag.  

Prosjektinntektene øker fra 27,3 MNOK i 2018 til 38,3 MNOK i 2019. Økningen skyldes i 
hovedsak at inntektene til KUN på ca 6,3 MNOK er budsjettert som en prosjektinntekt. 
Den øvrige økningen på ca 4,8 MNOK skyldes økt prosjektaktivitet knyttet til flere årsverk 
og høyere formell kompetanse og økt FOU-tid.    

I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn at prosjektinntektene øker fra 38,3 MNOK i 2019 
til 41,9 MNOK i 2023. Det bør muligens være potensial for ytterligere økninger i 
prosjektinntektene i langtidsbudsjettet gitt økningen i antall årsverk, 1. kompetanse og 
FOU- tid. Høgskolen har også fått bedre støtteapparat og mer erfaring i å utarbeide 
prosjektsøknader og i å gjennomføre prosjekter. 
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KOSTNADER 

 Figur 3 Personalkostnader budsjett 2017-2022 

 

Personalkostnader  

Personalkostnader       

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

50 Fast lønn  -195 719   -221 287   -232 715   -239 077   -244 929   -245 717  

50 Feriepenger     -26 590      -29 699      -31 304      -32 190      -33 010      -33 200  

51 Variabel lønn     -21 444      -26 152      -26 473      -25 997      -25 329      -24 616  

54 Sosiale kostnader     -63 752      -71 008      -75 439      -77 417      -79 224      -79 467  

58 Personal 
Refusjoner 

        5 939          7 775          7 575          7 471          7 255          7 266  

59 Div velferd       -2 886        -2 745        -2 653        -2 655        -2 658        -2 659  

Totalsum  -304 452   -343 116   -361 009   -369 864   -377 895   -378 393  

 

Personalkostnadene øker fra 
304,5 MNOK i 2018 til 343,1 
MNOK i 2019 som i hovedsak 
skyldes virksomhetsoverdragelse 
av SEPREP og KUN, flere 
stipendiater og oppbemanning i 
fagstillinger for å møte økningen 
i antall studenter. Det er 
budsjettert med en lønnsvekst i 
2018 på 3 prosent. I tillegg er 
arbeidsgiversatsen for prester fra SPK økt, noe som medfører en økning på 3 MNOK i sosiale 
kostnader for høgskolen i 2019.   
 
Personalkostnader øker videre til 377,4 MNOK i 2023 som skyldes fortsatt økt produksjon og 
en økning på i antall stipendiater. Økningen i personalkostnader er lavere enn 
inntektsøkningen som er hovedforklaringen til de bedrede økonomiske resultatene i 
langtidsbudsjettet.   
 
Antall faste årsverk øker fra ca 
388 i november 2018 til 405 i 
budsjett 2019 og øker videre til 
445 i 2022. Økningen i faste 
årsverk skyldes i hovedsak, som 
nevnt ovenfor, 
virksomhetsoverdragelse av 
SEPREP og KUN, en betydelig 
økning i antall studenter, 
studiepoeng og kandidater på 
høgskolen og flere stipendiater. Økningen i antall årsverk flater noe ut i 2021 fordi 
produksjonen også flater ut.     
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Variabel lønn øker fra ca 21,4 MNOK i budsjett i 2018 til ca 26,2 MNOK i 2019, 
hovedforklaringen er økt aktivitet, virksomhetsoverdragelse av SEPREP og KUN og at en i 
2018 har et overforbruk på variabel lønn i regnskap sammenlignet med budsjett. I perioden 
2019-2022 øker variabel lønn noe som skyldes økning i aktiviteten og inntektene.  
 
Sosiale kostnader består hovedsakelig av arbeidsgiveravgift og pensjoner. 
Arbeidsgiveravgiften endres i takt med lønnskostnadene. Den bokførte pensjonskostnaden til 
KLP vil være avhengig av flere ulike momenter som fremtidig forventet levealder, fremtidig 
forventet rentenivå etc. og er vanskelig å forutsi, men pensjonspremien i budsjettet er basert 
på estimatene fra KLP. Tilsvarende er pensjonspremien til SPK basert på estimatene fra SPK.    
 

Øvrige kostnader  

Øvrige kostnader øker med ca 10,4 
MNOK i budsjett 2019 
sammenlignet med 2018. 

Innfusjoneringen av SEPREP og 
KUN forklarer ca 5 MNOK av 
økningen.  

Eiendomskostnadene øker med 3,4 
MNOK som i hovedsak skyldes konsumprisjusteringer(KPI) og leie av lokaler for SEPREP 
og KUN. Eiendomskostnadene er budsjettert til å øke med ca 13 MNOK fra 2018 til 2023 
fordi høgskolen skal reforhandle husleieavtaler og samlokalisere virksomheten i Bergen, Oslo 
og Rogaland i løpet av langtidsbudsjettperioden.   

Det er budsjettert med en økning på ca 1,1 MNOK til kontingenter knyttet til nye medlemskap 
i eksterne nasjonale og internasjonale samarbeidsorganer.   

Reisekostnadene øker med ca 2,2 MNOK som skyldes økt aktivitet, innfusjoneringen av 
SEPREP og KUN og noe underbudsjettering i 2018. 

 

SCENARIER/USIKKERHET  

BUDSJETT 2019 

Det er relativt liten usikkerhet knyttet til budsjettet for 2019 da statstilskuddet utgjør ca 77 
prosent av inntektene og er i stor grad allerede fastsatt. Det er også relativt liten usikkerhet 
knyttet til studieinntektene som utgjør ca 13 prosent av inntektene da de største utdanningene 
har gode søkertall og ventelister.  Det er knyttet større usikkerhet til prosjektinntektene, men 
fordi prosjektinntektene utgjør en liten del av de totale inntektene (8 prosent) vil store 
prosentvise avvik i prosjektinntektene relativt sett bety mindre for høgskolen.  

Personalkostnadene utgjør ca 72 prosent av budsjettet for 2019 og er posten det er knyttet 
størst usikkerhet til. Usikkerheten vedrørende fastlønn gjelder to ting; lønnsoppgjøret i 2019 
og at antall årsverk følger planene. Det er budsjettert med 3 prosent økning i lønnskostnadene 
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fra mai 2019. Det er budsjettert med en betydelig økning i antall årsverk og 
personalkostnader, men opptrappingen kan styres underveis. Fordi det i liten grad budsjetteres 
med overlapping av stillinger, er det mindre sannsynlig at det blir flere årsverk enn budsjettert 
i 2019. Fusjonen med Diakonova og arbeidet med å samordne utdanningene på tvers har gjort 
at 2018 har vært til dels uoversiktlig. Det vil være enklere å styre personalkostnadene i 2019.  

Kostnadene til variabel lønn henger i noen grad sammen med vakanser og sykerefusjoner, slik 
at eventuelle avvik i variabel lønn vil kunne gi motsatte avvik for fastlønn og sykerefusjoner. 
Det er også budsjettert med en økning i variabel lønn i 2019, kombinert med økningen i 
fastlønn er vurderingen at det ikke er høy risiko knyttet til overskridelser for variabel lønn i 
2019.   

Øvrige kostnader utgjør ca 28 prosent av budsjettet i 2019. Det er knyttet usikkerhet til en del 
av enkeltpostene, men det er likevel mulig å styre kostnadene noe i løpet av året.  

Selv om det er relativt liten usikkerhet knyttet til de største postene i budsjett, vil små 
prosentvise endringer i inntektene og/eller kostnadene kunne medføre relativt store endringer i 
resultatet og egenkapitalen siden høgskolen har over 470 MNOK i inntekter og kostnader.  

 

LANGTIDSBUDSJETT (LTB) 2020-2023 
Det er naturlig nok knyttet betydelig større usikkerhet til langtidsbudsjettet 2020 – 2023 enn 
til budsjettet for 2019. Langtidsbudsjettet for 2020-2023 reflekterer at høgskolen er i vekst. 
Det budsjetteres med en betydelig økning i produksjonen og i ressursbruken.  

Den største usikkerheten i langtidsbudsjettet er knyttet til om investeringene som gjøres i 
kompetanseløft og økt ressursbruk medfører økt aktivitet og inntekter. Likevel er vurderingen 
at langtidsbudsjettet er mindre usikkert enn de to foregående årene, da en har kommet lenger i 
samordning og samarbeid på tvers i utdanningene, forskningen og i administrasjonen. 
Høgskolen har en fått bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene ved 
kompetanseløftet og bedre kontroll med sammenhengen mellom økt ressursbruk og økte 
inntekter. Det arbeides med felles fagplan på sykepleieutdanningen, som vil øke 
forutsigbarheten i ressursbruken i den desidert største utdanningen i VID (ca 38 prosent av de 
totale inntektene). Det arbeides videre med å utvikle et ressursstyringsverktøy som gir bedre 
kontroll over ressursbruken på emnenivå i de ulike utdanningene, og med å tydeliggjøre 
forventninger og resultatmål knyttet til FOU-tid i ulike typer stillingskategorier.    

Samtidig vil det være usikkerhet knyttet til samlokalisering av campus. Samlokalisering vil 
medføre betydelige flyttekostnader og økte husleiekostnader, men vil også kunne medføre 
betydelige kvalitative og kvantitative synergier både i underving, forskning og i 
administrasjonen. Det er utfordrende å estimere hva synergiene vil være, og det er enda 
vanskeligere å faktisk realisere synergiene. Det er lagt til grunn en samlokalisering i Bergen 
og muligens Oslo fra 2021 og Rogaland fra høsten 2022. Det er grunn til å tro at 
samlokalisering og campusutvikling vil gjøre høgskolen mer attraktiv for studentene, men 
fordi de fleste utdanningene krever praksis er det begrensninger knyttet opp mot opptak av 
flere studenter.  
 
Det være potensial for ytterligere økning av prosjektinntekter gitt økningen i antall årsverk, 1. 
kompetanse og FOU- tid. Høgskolen har også fått bedre støtteapparat og mer erfaring i å 
utarbeide prosjektsøknader og i å gjennomføre prosjekter.  
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Høgskolen budsjetterer med økonomisk overskudd i hele langtidsbudsjettperioden som er 
avhengig av at investeringene som gjøres medfører økt aktivitet. Det er budsjettert med en 
økning på ca 446 studiepoengekvivalenter (SPE) med uttelling fra 2018 til 2023 og økningen i 
studiepoengproduksjonen er hovedforklaringen til inntektsøkningen i LTB. Et avvik på 100 
produserte (SPE) og tilsvarende færre uteksaminerte kandidater, gir et avvik i inntektene på 
over 4 MNOK. Det er en risiko for at antall studenter, studiepoengproduksjonen, kandidater 
og prosjektinntekter blir lavere enn budsjettert, men for de store bachelorutdanningene, som 
er avgjørende for bærekraften, er sannsynligheten for at høgskolen fortsatt rekrutterer godt og 
har god gjennomstrømming, høy. Master- og videreutdanninger er imidlertid noe mer utsatte 
for økonomiske svingninger og konkurranse. Høgskolen kan styre balansen mellom 
nyansettelser og aktivitetsøkning som reduserer risikoen for at kostnadene øker betydelig mer 
enn inntektene.   

Langtidsbudsjettet er ikke indeksregulert. Dersom lønnsveksten øker mer enn satsene for 
statstilskuddet vil det ha store konsekvenser for resultatutviklingen for høgskolen. En økning 
på fem årsverk utover det som ligger i budsjett, vil medføre økte årlige kostnader på ca 3,5 
MNOK. Det er også knyttet usikkerhet til premiesatsen for pensjonsordningen i Statens 
Pensjonskasse, men det er en usikkerhet som høgskolen deler med hele UH-sektoren.     

Ansatte med 1. kompetanse er etterspurt og det er flere enn VID i sektoren som strever med å 
heve den formelle kompetansen. Økt konkurranse om kompetansen kan medføre at 
lønningene på høgskolen vil øke utover det som er lagt til grunn i budsjettet.   

Statstilskuddets forsknings-, utdannings- og basistildeling er budsjettert separat som 
uavhengige variabler. Dvs. at endringer i antall studie- og forskningspoeng, får en direkte 
effekt på statstilskuddet. Usikkerheten knyttet til statstilskuddet gjelder utviklingen i satsene 
som statstilskuddet er basert på og produksjonen på høgskolen. 

Det blir stilt høyere krav til effektivisering i offentlig sektor og UH-sektoren kan 
sannsynligvis ikke forvente at statstilskuddene fortsetter å øke som de siste årene. Det er 
innført avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i sektoren og gitt at kuttene fortsetter i 
samme takt fremover vil effektiviseringskuttene inkludert de som allerede er effektuert 
utgjøre ca 19 MNOK ved utgangen av 2023. Gitt at dette skulle effektiviseres i form av 
reduksjon i antall stillinger tilsier dette en reduksjon på 24-27 årsverk. Det vil ikke være 
sannsynlig at en slik reduksjon vil kunne tas innenfor administrative støttestillinger som i så 
fall vil tilsi en reduksjon/ effektivisering også innenfor den faglige aktiviteten.  

VID har i de senere årene blitt tilført nye studieplasser og stipendiater. Kuttene i sektoren kan 
ses på som et generelt «omfordelingskutt» (saldering for finansiering av nye tiltak), mer enn 
direkte effektiviseringskutt. Kuttet blir da et virkemiddel for KDs styring av sektoren. Dog vil 
slike kutt, som tilbakeføres i form av øremerkede midler, redusere høgskolens handlingsrom 
på sikt og ikke minst dersom høgskolen ikke lenger er i vekst.  

Risikostyring vil være viktig for høgskolen og den viktigste måten å styre risikoen på er at 
hver ny ansettelse sees i sammenheng med økt produksjon/effektivisering og tilhørende 
inntekter eller kostnadsreduksjoner.  
 
Langtidsbudsjettet viser et EK er på ca 36,3 MNOK i 2019 (7,7 prosent av inntektene) som er 
ca 10 MNOK lavere egenkapital enn målet om 10 prosent. Risikoanalysen viser at det er 
mange usikkerheter som gjør at VID trenger en solid egenkapital. Samtidig viser 
risikoanalysen at det er mulig å justere og tilpasse kostnadene til inntektene underveis.  
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Forskningsstrategi 2019-2023 

 
Forslag til vedtak: 
Høgskolestyret vedtar ny forskningsstrategi for 2019-2023 med de endringsforslag som det var enighet om i 
møtet. 
 

Saksframstilling 
 
Forskningsstrategi for VID vitenskapelige høgskole 2019-2023 
VID har utarbeidet en overordnet strategi for perioden 2018-2028 med følgende hovedstrategier, hvor 
forskningsprofil og forskningssatsninger inngår som en integrert del av strategiene: 

 VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste generasjons praksis 
 VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 
 VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og livssynskompetanse 
 VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og bærekraftig 

virksomhet 
 VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 
 VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional posisjon og 

godt tilgjengelige utdanningstilbud 

For å tydeliggjøre og konkretisere de forskningsmessige konsekvensene av denne strategien, samt tidligere 
profilerende satsninger som for eksempel er representert ved ph.d.-programmene og de strategiske 
forskningssentrene, har VID valgt å utarbeide en egen delstrategi for forskning. Den operasjonaliserer 
strategier, virkemidler og tiltak, og fremhever utvalgte fokus- og satsningsområder for fireårsperioden 2019-
2023. Forskningsstrategien slik den uttrykkes i det følgende skal derfor forstås som komplementær til den 
institusjonelle og overordnede strategien for 2018-2028, og må leses og forstås på bakgrunn av denne. I tillegg 
vil det bli utarbeidet en delstrategi for ekstern samhandling, hvor for eksempel utvikling og innovasjon vil bli 
tematisert. Strategien fokuserer på følgende områder, som grafisk kan fremstilles som følgende helhet: 
 

 

Organisering

Prioriterte 
temaområder og 

fremragende 
miljøer

Internasjonaliserin
g

Publisering og 
FOU-tid

Toppstillinger og 
postdoktorsatsing
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forskningsetikk og 
metodekompetans
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Høgskolestyret får nå forslag til forskningsstrategi for VID for perioden 2019-2023 til behandling. 
 
Forslaget til forskningsstrategi er et resultat av: 

a) En «turné» som forskningsrådgiver og prorektor gjennomførte til alle ledergruppene for fagenhetene i 
oktober, på bakgrunn av et første utkast, 

b) et revidert utkast av 06.11.18 som ble sendt ut på  
c) høring i hele organisasjonen for generelle og spesifikke kommentarer med frist 29.11.18, og  
d) utarbeidelse av et siste utkast pr 02.12.18, og 
e) som ble drøftet i ledermøtet 4.12.18, med generell tilslutning. 

 
 
 
Gjennomgang av høringssvarene til utkast til forskningsstrategi 
 
Følgende har levert høringsuttalelse  

Fakultet for helsefag, Sandnes (FHS) 
Fakultet for helsefag, Oslo (FHO) 
Fakultet for sosialfag (FS) 
Senter for misjon og globale studier (SMG) 
Seksjon for forskningsadministrasjon v/ teamleder ph.d.-støtte (SFA) 
Seksjon for bibliotek, læringssenter og historisk arkiv (BLHA) 
Forskningsgruppen CHAPAR (se FHO) 
Forskningsgruppen KOMMUNEHELSETJENESTE (se FHO) 
Forskningsgruppen TJENESTEFORSK (se FHO) 
Forskningsgruppen MIGREL (se SMG) 
Forskningsgruppen Misjons- og diakonihistorisk forskning (MiDiHi) 
Forskningsgruppen pasientopplevelse og intervensjoner (PIFO) 
Forskningsgruppe «sosialpolitikk» (SOSPOL) 
Forskningsutvalget (FU) 

 
(Dersom man ønsker mer informasjon om de ulike forskningsgruppene, finnes dette her: 
https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/)  
 
Overordnede bemerkninger 
Hovedinntrykket er at høringsinstansene stort sett er godt fornøyd med det overordnede grepet som er tatt i 
utformingen av strategien, selve utkastet, og at det er satt opp tydelige tiltak og resultatmål, selv om noen 
kommenterer at noen av tiltakene er for vage, og at tiltak og resultatmål i ett tilfelle kunne vært «ryddet» bedre. 
Man opplever også at strategien samlet sett er ambisiøs. Det er også tilbakemeldinger som tyder på at 
strategiens deler utgjør en naturlig helhet, og at det er bra at alle disse delene er tatt med.  
 
Det er et gjennomgående inntrykk av høringssvarene at man vurderer det som positivt at det utarbeides en 
delstrategi for forskning for en kortere periode (2019-2023) enn hovedstrategien (2018-2028). 
 
Det bemerkes av flere at det har vært positivt at prorektor og forskningsrådgiver har gjennomført en turné hos 
ledergruppene VIDs fagenheter for å drøfte et tidligere utkast. Ved FTDL-O møtte man også hele fagstaben, på 
bakgrunn av en engelsk oversettelse av et tidligere utkast til forskningsstrategi. Høringsinstansene opplever at 
dette har gitt mulighet for å påvirke nestsiste utkast av 6.11, og gjenfinner konkrete innspill der. FTDL-O har 
etter avtale ikke levert høringssvar til det nestsiste utkastet. 
 
Noe av de konkrete sidene ved strategien som kommenteres spesifikt og positivt av flere av høringssvarene, er 
styrkingen av håndtering av forskningsdata og styrking av metodekompetanse.  
 
På den annen side påpeker både FU og MEDBORGERSKAP at stipendiatene kunne vært tydeligere fremhevet 
i strategien. 
 
Det bemerkes fra flere høringsinstanser at det er viktig at strategien ses i sammenheng med utkastet ”Revisjon 
av normer for fordeling av arbeidstid for UFF-stillinger i VID”. Strategien vurderes som nevnt som svært 
ambisiøs, med intensjoner om å løfte forskningen ved VID til et høyt nivå nasjonalt og internasjonalt. Et slikt løft 
krever imidlertid tid og ressurser, og man er opptatt av at F-tiden i FOU-tiden sikres. Det foreslås i denne 
sammenheng også å kartlegge hvilke forhold de ansatte oppfatter at hindrer og fremmer den type 
forskningsaktivitet som VID vil stimulere til (SOSPOL). 
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FHS og MEDBORGERSKAP gir i hovedsak sin tilslutning til utkastet, men mener det kunne være en fordel å 
skjelne mellom kortsikte og langsiktige målsettinger. Man har også etterlyst en beskrivelse av NÅ-situasjonen 
for bedre å vurdere realismen i de resultatmål som foreslås. Ett eksempel er målet om 20% publikasjoner med 
samforfatterskap med forskere fra utenlandske institusjoner.  
 
Organiseringen av forskningen  
FHO støtter planene om evaluering av forskningsgruppene i 2019/20. 
 
FS støtter organiseringen av forskningsgruppene, og oppfatter disse som trygge arenaer for fremlegg, drøfting, 
faglig utvikling er viktige for mange, selv om man ikke drar inn de største forskningsprosjektene. Når det gjelder 
evaluering av gruppene, som FS gjerne ser at utsettes til 2021/2022, er FS opptatt av at kriteriene for å 
evaluere dem har klare prosedyrer, slik at man sikrer sikre at ikke miljøer som kanskje ikke innfrir alle 
resultatmål, legges ned for raskt, ettersom de kan være viktige faglige fora for forsknings-utvikling og 
læringsarena for ferske forskere. FS er også opptatt av muligheten for å etablere nye grupper, evt. 
undergrupper, og at det utvikles retningslinjer som veileder «nedenfra»-engasjement fram til en mulig søknad 
om formell etablering av en forskningsgruppe. Når det gjelder resultatmålene i forskningsstrategien foreslår FS 
mål for forskningens relevans for undervisning og for VIDs strategi. FS er også kritisk til at «kritisk masse» 
brukes på dette punktet i forskningsstrategien, og foreslår «samlet forskningskraft».  
 
SMG mener organiseringen av forskningen er relativt kompleks, og er derfor glad for at det er satt opp et tiltak 
med påfølgende resultatmål om å utvikle prosedyrer og styrke kommunikasjonen mellom de ulike aktørene. 
 
MiDiHi er glad for å se at forskningsgruppene og ledelsen av disse vil videreføres og styrkes. 
 
MEDBORGERSKAP fremhever at forskningsledelse krever forskningskompetanse, og at ikke alle studieledere 
har førstekompetanse. Det bør vurderes å legge inn en strategi for å øke, videreutvikle og forvalte kompetansen 
på dette nivået dersom disse skal ha et forskningslederansvar. Man mener også at strategien bør bidra til å 
legge til rette for forskningssamarbeid på tvers av fakultet og campus. Videre mener man at de strategiske 
forskningssentrenes rolle og samarbeid med forskningsgruppene bør avklares tydeligere. Også 
MEDBORGERSKAP mener at det er for tidlig å evaluere forskningsgruppene i 2019-2020. Til sist mener 
MEDBORGERSKAP at forskningsstøtten bør stå i forhold til ambisjonene som formuleres i strategiens øvrige 
punkt, særlig gjelder dette for punktet «internasjonalisering». 
 
Prioriterte temaområder 
FHO mener det er vanskelig å få øye på prioriteringene temaområdene skal beskrive, da dette ser ut til å dekke 
omtrent alt. FHO mener også at punktene som skal beskrive de forskjellige temaområdene har et svært ulikt 
detaljnivå. Kanskje bør man ikke være så detaljert i en strategi? Skal utvalget være knyttet til 
forskningsgruppene, utdanningene, politiske føringer, eller noe annet? FHO savner noen begreper for sentrale 
fagfelt hos oss i både utdanning og forskning: demens, sykdomsbyrde, kreft. FHO savner også et tydeligere 
klinisk fokus som kan knyttes til de fleste av våre utdanninger, og som det er viktig å forske på. Med den 
inndelingen som presenteres her (og som man mener eksisterer i dag) må man jobbe en del med å plassere og 
definere seg innenfor VIDs forskningsfokus, selv om tematikken er svært sentral både i utdanningsprogram-
mene og forskningen som gjøres ved FHO. FHO opplever imidlertid tiltakene under dette punktet som stort sett 
gode og tydelige.  
 
FS foreslår at temaet «mellommenneskelige relasjoner» tas inn enten som eget punkt, eller innenfor ett av de 
foreslåtte punktene. 
 
SMG mener det er god sammenheng mellom VID’s overordnede strategier, forskningsstrategi og prioriterte 
temaområder. Under prioriterte temaområder er det imidlertid uklart om det som står om misjons- og 
diakonihistorisk arkiv er et tiltak eller eget punkt og om hva de påfølgende resultatmål viser til.  
 
SFA mener «diakoni» lett blir et overordnet festtaleord som fort blir bortgjemt her. Foreslår å tydeligere og mer 
eksplisitt fokusere på diakoni ift kontekst, perspektiv, innhold og premisser for forskningstilnærmingen. 
 
SLIPP foreslår å slå sammen «Verdibevisst profesjonell praksis» og «Bærekraftige samfunn», og også ta bort 
teksten som beskriver de ulike tematiske områdene. Man vil da få en sterkere opplevelse av at de gjenstående 
tre temaene er reelt prioriterte. 
 
MiDiHi kjenner seg igjen i flere av de prioriterte temaområdene som foreslås i strategien, Verdirefleksjon og 
verdibevisst profesjonell praksis og Global kristendom og globale studier av religion. MiDiHi har flere 
medlemmer i forskningsgruppen som er ansatt i misjons- og diakoniarkivet. Man ser positivt på og støtter målet 
om å styrke misjons- og diakonihistorisk arkiv med tanke på ressursmessige situasjon, omfang av 
mottatt/deponert arkivmateriale, formidling overfor befolkningen og som globalt orientert forskningsressurs. 
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PIFO fremhever at sykepleieutdanningen er den største bachelorutdanningen i VID, og VID har flere kliniske 
videre- og masterutdanninger i sykepleie. Det å rekruttere, beholde og skape gode rammevilkår for sykepleiere- 
og sykepleiekompetanse i helse- og omsorgstjenestene, spesielt i kommunehelsetjenesten, er en av de største 
utfordringene i Norge fremover, og må også reflekteres i forskningsstrategien til VID. PIFO foreslår (i tilknytning 
til Kari Martinsens arbeider og omsorgsforståelse) at dette gjøres ved å tydeliggjøre viktigheten av omsorg, 
behandling og pleie til mennesker med sykdom og helseutfordringer, knyttet til de fem prioriterte temaområdene 
som er foreslått i strategiutkastet, og har levert inn konkrete endringsforslag.  
 
MEDBORGERSKAP har gitt noen innspill formuleringer under «Bærekraftige samfunn». Gruppene målbærer 
også viktigheten av åpenhet om kriterier og prioriteringer dersom forskningsgruppene tildeles 
rekrutteringsstillinger for å styrke prioriterte temaområder. Man mener også at det foreslåtte tiltaket om å styrke 
interaksjonen mellom forskning og utdanning og forskning og praksisfelt er viktig, men opplever det noe generelt 
formulert. Det foreslåtte tiltaket om å øke antallet kombistillinger vurderes også som relevant, samtidig som det 
etterlyses en status over hvor mange kombistillinger det er i dag. MEDBORGERSKAP opplever at Misjons- og 
diakonihistorisk arkiv har fått en så framskutt posisjon i forskningsstrategien. 
 
SOSPOL savner et sterkere samfunnsperspektiv rundt presentasjonen av de utvalgte prioriterte temaområdene, 
for eksempel forskning (også normativ) om samfunnsstrukturer som ivaretar mennesker i sårbare situasjoner 
både for land i det globale Nord og Sør. Også den den diakonale tradisjonen kan tydeliggjøres i så måte. 
SOSPOL mener det implisitt positive fokuset på «sosial innovasjon» og «fornyelse av offentlig sektor» i det 
foreliggende utkastet, bør suppleres med mer kritiske perspektiver. Dette begrunnes med at velferdsstaten 
gjennomgår grunnleggende endringer for tiden. I lys av VIDs verdigrunnlag er det ikke gitt at disse endringene 
alltid representerer forbedringer. Det kan ofte være motsatt. I en slik kontekst kan forskning preget av svært 
positivt ladede «endringsbegreper» og -perspektiver, ende med å fylle uforutsette funksjoner som det er grunn 
til å vegre seg mot. Forskning kan f.eks. bli brukt som ledd i legitimering av nedskjæringsprosesser. 
 
Merknad: I siste utkast er de mer detaljerte beskrivelsene av de prioriterte temaområdene redusert til kun 
overskrifter, med noen referanser til viktige forsknings/politiske dokumenter. Dette er gjort i tråd med prinsippet 
«less is more», og dermed blir hva som er prioritert også blir tydeligere. Dette tilsvarer hvordan dette gjøres i 
nasjonale og europeiske forskningsstrategiske dokumenter. 
 
Fremragende forskningsmiljøer 
FHS støtter en satsing på fremragende miljøer, men mener det er noe uklart hvorvidt satsningen også skal 
gjelde utdanning og innovasjon (jf. formuleringer i hovedstrategien). Man mener det er for kort tidshorisont for 
etablering (2019-20) og evaluering (2021). Dette gjelder for eksempel sikring av tilstrekkelige ressurser, som vil 
kreve et mer langsiktig plan- og budsjettarbeid. 
 
FHO stiller seg positive til å spisse seg noe mer og tørre å prioritere og satse på noe. Samtidig er man usikker 
på hva som menes med «fremragende», og stiller spørsmålet om dette er litt tidlig, når man fortsatt jobber med 
å etablere og bygge opp forskningsgruppene (og dermed fagmiljøene). Mener det er svakt grunnlag for 
fremragende miljøer innen helse/sykepleie, og er også bekymret for at ressursbruk kan svekke generell 
forskningsoppbygging i VID. 
 
SFA mener også det er behov for å presisere hva som menes med «fremragende», gjerne med en kritisk 
forståelse av begrepet. 
 
MiDiHi har forståelse for at det satses på noen fremragende forskningsmiljøer i VID og synes dette på mange 
måter er positivt. Men vi stiller oss også kritiske til hva som blir alternativet for miljøene som ikke faller inn under 
dette. 
 
MEDBORGERSKAP er opptatt av at dersom det etableres fremragende miljøer, må det være åpne prosesser 
og kriterier som ligger til grunn for etableringen. Det bør være medvirkning fra forskningsgruppene om utvikling 
av disse kriteriene. Fremragende miljøer bør også kunne være miljøer som er fremragende nasjonalt og i 
Norden. Man mener også at en evaluering i 2021 virker noe vel tidlig. 
 
Merknad: Saken er diskutert i FU og i ledermøtet, og det er behov for å se noe på tidslinjen for utrullingen av 
satsningen, samtidig som det sikres medvirkning og transparens ift de kriterier som til sist blir gjort gjeldende for 
utlysningen. 
 
Internasjonalisering 
FHO mener dette er et av punktene som må ses i sammenheng med normene for fordeling av forskningstid. Å 
etablere internasjonale kontakter er svært tidkrevende, med både reiser og å motta forskere hos oss. Det krever 
tid, midler og infrastruktur. Når det gjelder ekstern finansiering fra internasjonale kilder, er det viktig at VID ikke 
hovedsakelig fokuserer på å øke antall søknader, men satser på å øke kvaliteten på de søknadene som sendes 
inn. FHO forslår ellers å etablere en finansieringskilde for midler til å støtte internasjonalisering av forskning, da 
man ofte ikke klarer å sikre ressurser gjennom søknader når man trenger det til internasjonalt samarbeid. 
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FS støtter internasjonaliseringsambisjonene, men melder samtidig inn en bekymring om at VID bør arbeide for 
måter å lykkes i dette som sikrer en økologisk bærekraft, for eksempel gjennom styrking av digitale måter å 
samhandle på. 
 
SMG synes det er positivt at ambisjonene om internasjonalisering også knyttes til institusjoner og 
forskningsmiljøer utenfor Europa og Nord-Amerika. 
 
MEDBORGERSKAP mener at for å nå målene under dette punktet, er det nødvendig med god og tilstrekkelig 
forskningsstøtte. Det er nødvendig at VID vitenskapelige høyskole, som er en ny forskningsinstitusjon, bygger 
en god struktur og kultur for forskning. MEDBORGERSKAP mener at VID per i dag ikke er tilstrekkelig robust til 
å få tilslag på for eksempel enkelte EU-utlysninger. Robusthet må skapes gjennom oppbygging av phd-
program, veilederkompetanse og forskningsgrupper som gir forskere og stipendiater gode vilkår for å 
gjennomføre sine prosjekter. Dette underpunktet bør derfor forholde seg nøye til underpunktet «organisering av 
forskning» og tydeliggjøre en strategi for å bygge gode strukturer. 
 
SOSPOL referer til æresdoktor ved VID, Abye Tasse, som i jubileumstalen i oktober kritiserte en utbredt 
forskningstendens til å angripe dagens samfunnsforskere for å være dominert av teoretiske perspektiver med 
opphav i det globale nord. Hans forslag var at fremfor å angripe perspektivene fra nord, var det nå på tide at 
aktører i sør utviklet sine egne perspektiver. SOSPOL foreslår at VIDs forskningsstrategi følger opp denne 
utfordringen, dels ved å støtte og stimulere til forskning i Sør som preges av et mål om å utvikle slike egne 
perspektiver, dels ved å sikre rom for uavhengig, samfunnskritisk forskning i en norsk sammenheng for 
forskning som antas å ikke ha svake muligheter for å sikre ekstern økonomisk finansiering. 
 
Publisering 
FHS støtter forslaget om å gi sin tilslutning til Plan S om publisering utelukkende i Open Access (OA)-
publiseringskanaler innen 2020. Men mener en slik beslutning må få følger for hvorvidt det er mulig å 
opprettholde ambisjon om nivå 2-publikasjoner, rett og slett fordi disse i mindre grad vil være i OA-kanaler. 
Samtidig er ikke nivå 2-kanaler like aktuelle for FHS-forskere. 
 
FHO nevner også mulig motstrid mellom ønsket om vridning mot OA og opprettholdelse av resultatmål på 20 % 
for andel nivå-2 publikasjoner. Heller ikke for FHO er nivå 2 like aktuelt som publiseringskanaler, for eksempel 
er få sykepleie-orienterte tidsskrifter å finne blant disse. FHO mener ellers at tiltakene for økt publisering er for 
smale. Det viktigste tiltaket for å få til publisering på høyt nivå er støttende, stimulerende fagmiljøer hvor de som 
er mer erfarne veileder og støtter opp om de mindre erfarne. Forskningsgruppene er gode arenaer for dette, 
men det krever at man har tid til kollegaveiledning. 
 
FS støtter fokusering på kursing i akademisk skriving og nye måter å skrive på. FS er også opptatt av at en 
overgang til ren OA ikke skal svekke forskernes mulighet til å publisere i særlig anerkjente publiseringskanaler. 
 
SFA mener også det er behov for å se på sammenhengen mellom OA og publiseringsnivå. 
 
MEDBORGERSKAP mener at for mange forskere ved VID vitenskapelige høyskole er forskningen praksisnær, 
noe som betyr at publisering i nivå 2-tidsskrifter ikke er mest relevant. For flere forskere som publiserer 
tverrfaglig er det også få nivå-2 tidsskrifter å velge mellom for publisering. Dette tilsier etter 
MEDBORGERSKAPs mening at man ikke bør formulere et kvantitativt mål på andel publikasjoner i nivå 2-
tidsskrifter. Man støtter ellers tiltaket med kurs i akademisk skriving, men mener dette bør være et kurs i engelsk 
akademisk skriving. 
 
Tildeling av FOU-tid 
FH-S kommenterer ellers forholdet mellom forskningsstrategien og den foreslåtte revisjonen av tildeling av 
FOU-tid, og ber om at disse avstemmes slik at kravene til enkeltforskere er tilpasset nye retningslinjer for UFF-
stillinger. 
 
FHO stiller seg hovedsakelig positive til momentene i strategiutkastet, inkludert det å tildele FOU-tid etter 
resultater de siste årene. Likevel er det fint om dette kan formuleres som noe annet enn en ”straff” – kanskje 
heller som en belønning? 
 
Også FS er opptatt av å se forholdet mellom revisjon i forståelsen av FOU-tid sammen med hvilke krav som 
stilles om for eksempel publisering. FS spør om nivå for resultatmål om bidragsfinansiering er lagt for høyt. 
 
SMG kommenterer resultatmålene og spør om det kunne vært relevant å formulere resultatmål knyttet til 
prosjektutvikling (for eksempel målt i innsendte søknader) og pedagogisk utviklingsarbeid (utvikling av nye 
emner/studier), og ikke bare inntekter fra internasjonale finansieringskilder.  
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MEDBORGERSKAP er opptatt av at krav til publisering formuleres positivt, ikke som et ris bak speilet (bortfall 
av FOU-tid ved manglende resultater). Gruppen mener at resultatmålene synes økonomisk motivert. Man 
mener også det bør tas inn et punkt om å utvikle kompetanse hos ansatte som per i dag ikke har 
forskningskompetanse. Formidling bør tas inn, slik det er foreslått, men det er viktig at den som formidler også 
forsker. Formidling må være forskningsformidling. Formidling krever derfor FOU-tid. MEDBORGERSKAP mener 
også at det er viktig at forskningsgruppeleder har oversikt over medlemmenes FOU-tid for å kunne utøve god 
forskningsgruppeledelse. Man mener også at et nytt tiltak bør være å utvikle en god systematikk og prosedyrer 
knyttet til prosjektutvikling, samt styrke tilgjengelighet til ressurser og kompetanse for prosjektutvikling. 
 
Toppstillinger og postdoktorsatsning 
FHO mener både satsning på dosent/professorløp generelt og postdoktorsatsning er gode og viktige tiltak for å 
øke kompetansen ved VID. 
 
FS støtter satsning på tilrettelegging for økning av andel ansatte i toppstillinger. Postdoc og utvidet forskningstid 
er i så måte gode virkemidler. Gitt fagporteføljen ved VID, mener FS at det er viktig å fortsatt sikre at mange 
ansatte i toppstillinger har systemkunnskap og gode ferdigheter i norsk. 
 
MEDBORGERSKAP støtter en postdoktorsatsing ved VID, men mener tiltakene er noe vagt formulert 
 
Lagring, arkivering og formidling av forskningsdata 
FHO oppfatter at det jobbes godt med denne saken i forskningsadministrasjonen og at mål og tiltak her er greie. 
 
FS er opptatt av at det er enkle og robuste løsninger for lagring av data, slik at det blir lett å gjøre ting riktig. 
 
SMG: Bør man vurdere et tiltakspunkt om opplæring av ansatte og studenter? 
 
MEDBORGERSKAP mener dette er et viktig punktet i forskningsstrategien, men oppfatter tiltakene noe vage. 
 
Forskningsetikk 
FHO støtter det som sies i strategiutkastet. 
 
MEDBORGERSKAP mener det bør være et punkt om systematisk opplæring i forskningsetikk på alle nivå, men 
ikke minst for veiledere på bachelor-, master- og phd-nivå. Det bør også være et resultatmål som dekker at VID 
bygger en struktur og kultur for god praktisering av forskningsetikken i samsvar med lover, normer og 
retningslinjer. Det bør videre være et punkt om styrking og utvikling av et godt og faglig forankret forskningsetisk 
skjønn, som kan oppnås gjennom systematisk opplæring og praktisering av forskningsetikk i forskningsgrupper, 
strategiske forskningssentre og i phd-opplæringen. Til slutt foreslår MEDBORGERSKAP at det tas med et tiltak 
om å bygge forskningsetisk kompetanse på forskning som involverer medforskere som ikke er 
forskningsutdannet, altså det som gjerne kalles samproduksjon av kunnskap i forskning.  
 
Metodekompetanse 
FHO støtter det som sies om forskningsstøtte til statistisk analyse. Her er det større behov for støtte enn hva 
som pr i dag tilbys. Fremhever også viktigheten av at kvantitative forskere som rekrutteres også opplever at 
deres kompetanse verdsettes og brukes i høgskolen. 
 
FS mener at kompetanse på kvantitative metoder ikke har vært et prioritert område i VID, og ser det som viktig 
at VID som institusjon har kompetanse til å mestre hele spekteret av metoder. Satsningen i strategien støttes. 
Oppfølgingen av den må trolig koordineres mellom fakulteter og sentre. 
 
SMG støtter punktet, og ikke minst styrkingen av metodekompetansen blant studenter og ansatte. 
 
MEDBORGERSKAP foreslår at det tas inn et punkt om å bygge kompetanse innen samproduksjon av kunnskap 
i forskning innen alle forskningsmetoder. 
 

Vedlegg:  
Forskningsstrategi – utkast pr. 04.12.2018. 
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Forskningsstrategi for VID vitenskapelige høgskole 2019-2023 

Utkast pr 04.12.2018 

VID har utarbeidet en overordnet strategi for perioden 2018-2028 med følgende hovedstrategier, 

hvor forskningsprofil og forskningssatsninger inngår som en integrert del av strategiene: 

 VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste generasjons 

praksis 

 VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 

 VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og 

livssynskompetanse 

 VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og 

bærekraftig virksomhet 

 VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 

 VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional 

posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 

For å tydeliggjøre og konkretisere de forskningsmessige konsekvensene av denne strategien, samt 

tidligere profilerende satsninger som for eksempel er representert ved ph.d.-programmene og de 

strategiske forskningssentrene, har VID valgt å utarbeide en egen delstrategi for forskning. Den 

operasjonaliserer strategier, virkemidler og tiltak, og fremhever utvalgte fokus- og satsningsområder 

for fireårsperioden 2019-2023. Forskningsstrategien slik den uttrykkes i det følgende skal derfor 

forstås som komplementær til den institusjonelle og overordnede strategien for 2018-2028, og må 

leses og forstås på bakgrunn av denne. I tillegg vil det bli utarbeidet en delstrategi for ekstern 

samhandling, hvor for eksempel utvikling og innovasjon vil bli tematisert.  

Strategien fokuserer på følgende områder, som grafisk kan fremstilles som følgende helhet: 

 

 

Organisering

Prioriterte 
temaområder og 

fremragende miljøer

InternasjonaliseringPublisering og FOU-tid

Toppstillinger og 
postdoktorsatsing

Forskningsdata, 
forskningsetikk og 

metodekompetanse
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Organisering av forskningen 

VID har som en hovedmodell vedtatt å organisere forskningen i forskningsgrupper. Det forventes at 

både antall grupper og profil for disse vil være relativt stabilt fremover, men at både avskalling, 

oppdeling, sammenslåinger og tilvekst vil forekomme. Slike endringer bør primært skje på bakgrunn 

av behov for samlet forskningskraft i de ulike gruppene, og for å satse på grupper som kan vise til 

positiv utvikling og forbedrede resultater.  

VID har vedtatt en høgskoleovergripende organisering av forskningssatsninger med fire strategiske 

forskningssentre. Det legges til grunn at alle sentrene viser til positiv utvikling, forbedrede resultater 

og fremstår som faglige kraftsentra innenfor VID.  

VID har også etablert en sentralisert forskningsadministrasjonen som det forventes at utvikler 

forbedret støtte til enkeltforskere og forskningsgrupper. Det samme gjelder for andre enheter ved 

VID som yter forskningsstøtte, slik som BLHA, KES, Internasjonalt kontor, HR, økonomi og IT. 

I tillegg utøves forskningsledelse i de tre fakultetene, både ved dekan og FOU-leder. Det er 

avgjørende viktig at denne linjen og de andre delene av forskningsorganiseringen fungerer godt 

sammen. Det forventes derfor styrket internkommunikasjon og koordinasjon mellom fakulteter, 

forskningsgrupper, forskningssentre og forskningsadministrasjon i strategiperioden. 

VID forutsetter også at studenter, særlig på masternivå, gis tilbud om å delta i relevante 

forskningsgrupper, og i økende grad kobles til pågående eller planlagte forskningsprosjekter. 

Tiltak: 

 Fortsette utvikling av forskningsgruppeledelse gjennom halvårlig forskningsgruppeforum  

 Tilby kurs i forskningsledelse 

 SDP og SMG skal tilby deler av forskeropplæringen til allerede tilsatte ved VID som ikke har 

gjennomgått formell forskeropplæring 

 Styrke prosjektorganisering og prosjektledelse i forskningsgruppene 

 Evaluering av forskningsgruppene i 2020 med tanke på utvikling og styrking, evt. 

sammenslåing og avvikling 

 Evaluering i 2020 av hvordan VID samlet sett yter forskningsstøtte (gjennom 

forskningsadministrasjonen, FOU-ledelse ved fakulteter og sentre, BLHA, KES, Internasjonalt 

kontor, HR, økonomi og IT) til forskningsgruppene og enkeltforskere med tanke på utvikling 

og kvalitetsforbedring 

 Formalisere prosedyrer for samhandling og styrket kommunikasjonsinfrastruktur mellom 

fakultetene og forskningsorganiseringen på tvers i høgskolen (strategiske sentre for 

forskning, forskningsgruppene, forskningsadministrasjonen) 

 Evaluering av SLIPP og SIK i 2021 

 Sikre muligheter for studentaktiv forskning i rammen av forskningsgruppene og øke 

studentinvolveringen i pågående og planlagte forskningsprosjekter 

Resultatmål: 
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 VID evner å opprette, nedlegge, sammenslå og videreutvikle forskningsgruppene på en måte 

som sikrer eierskap, motivasjon, evne til å skape god forskning og bidrag til å styrke VIDs 

strategiske utvikling 

 Forskningsgruppene har styrket seg som forskningsfellesskap og med god ledelse 

prosjektorganisering som resulterer i gode publikasjoner, søknader om ekstern finansiering 

og en forbedret ressurssituasjon 

 Kommunikasjonen mellom fakulteter, forskningssentre, forskningsgrupper og 

forskningsstøtte oppleves av alle parter som kvalitetsmessig god og gjensidig utviklende 

 Styrket kobling mellom forskning og utdanning, herunder flere studenter som deltar i større 

forskningsprosjekter 

 

Prioriterte temaområder  

VIDs verdier, historie, programområder og ressurssituasjon tilsier at antall temaområder for 

forskning fokuseres. Forskningsgruppene ved VID representerer en slik fokusering på et utvalg 

tematiske områder, som samtidig utgjør en betydelig bredde. VIDs prioriterte temaområder skal skje 

i skjæringspunktet mellom faglig fokus, verdibasis, innovasjon, praksistilknytning og styrking av 

utdanningene på alle nivåer (bachelor, master, ph.d.). De tematiske områdene skal også kunne 

utvikles innenfor både en lokal og en global kontekst. Forskningsgruppene skal enkeltvis og samlet 

sett bidra til å styrke disse områdene, og forventes å prioritere arbeid med søknader om ekstern 

finansiering. Tildeling av egne basisressurser, slik som for eksempel driftsmidler og 

rekrutteringsstillinger, vil knyttes til disse temaområdene på bakgrunn av søknad. Identifiseringen av 

utviklingen av fremragende forskningsmiljøer, jf. nedenfor, vil også knyttes til disse temaområdene. 

 Verdirefleksjon og verdibevisst profesjonell praksis 

 Bærekraftige samfunn med vekt på mennesker i særlig sårbare situasjoner  

o Jf. FNs Agenda 2030 og tilhørende globale bærekraftsmål, og «Samfunnssikkerhet og 

samhørighet i en globalisert verden», én av fem langsiktige prioriteringer i 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, 

Kunnskapsdepartementet 

 Sosial innovasjon, tjenesteutvikling og velferdsteknologi  

o Jf. «Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester», én av fem langsiktige 

prioriteringer i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, 

Kunnskapsdepartementet 

 Global kristendom og globale studier av religion 

 Læring og dannelse knyttet til VIDs profesjonsutdanninger og tilhørende praksisfelt  

o Jf. Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning 

(Kvalitetsmeldingen) 

Tiltak: 

 Tildele rekrutteringsstillinger og evt. postdoktorstillinger til forskningsgrupper som bidrar til å 

styrke de prioriterte temaområdene, og på bakgrunn av søknader og resultater 

 Styrke samhandlingen mellom fagenhetene (fakultetene, sentrene) for å styrke de prioriterte 

temaområdene 

 Styrke interaksjonen mellom forskning og utdanning, og mellom forskning og praksisfelt 
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 Styrke misjons- og diakonihistorisk arkiv med tanke på ressursmessige situasjon, omfang av 

mottatt/deponert arkivmateriale, formidling overfor befolkningen og som globalt orientert 

forskningsressurs 

 

 

Resultatmål: 

 VID har i 2023 økt antall kombistillinger mellom forskning og praksisfelt 

 MDA er i 2023 det foretrukne historisk arkiv for diakonale/kristne/kirkelige stiftelser, 

institusjoner og organisasjoner 

 

Fremragende miljøer 

Strategi 2018-2028 forutsetter at VID «strekker seg» og utvikler enkelte fremragende miljøer, både 

nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig å identifisere forskningsmiljøer ved VID innenfor VIDs 

prioriterte temaområder, og innenfor eller på tvers av de ulike forskningsgruppene, som bør styrkes 

ressursmessig (driftsmidler, stipendiater, prosjektledelse, forskningsstøtte) på bakgrunn av et 

særskilt potensial for å posisjonere seg nasjonalt og internasjonalt. En slik identifisering vil være 

konkurransebasert, og skal skje basert på kriterier som er kjent. Det vil være en forventning om at 

slike satsinger resulterer i tilslag på søknader om ekstern finansiering, styrket internasjonalt 

samarbeid og nettverksbygging, og skaper forskningsresultater og publikasjoner som høster 

anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. 

Tiltak: 

 Tildele midler til 2-3 forskningsmiljøer med fremragende potensial gjennom en egen intern 

utlysning av midler 

 Evaluere ordningen i 2021/2022 og vurdere en ny utlysning i løpet av strategiperioden 

Resultatmål: 

 VID har innen utgangen av 2023 etablert 2-3 fagmiljøer som publiserer i innflytelsesrike 

publiseringskanaler av særlig høy kvalitet, samarbeider med anerkjente internasjonale 

forskningsmiljøer, har lykkes med tildelinger fra NFR og/eller EU og som internt og eksternt 

oppfattes som ledende forskningsmiljøer på sine felt 

 

Internasjonalisering 

VID har høye forskningsambisjoner som internasjonalt orientert vitenskapelig høgskole med et 

globalt og solidarisk engasjement, og skal styrke seg i strategiperioden.  

Tiltak: 

 Styrking av internasjonal eksponering gjennom samhandling og sampublisering med 

internasjonale forskere og forskningsmiljøer 

 Styrke rollen som internasjonalt vertskap for konferanser 

 Søknader og tilslag på søknader om midler fra EUs rammeprogram 

 Styrke global samhandling med relevante forskningsmiljøer utenfor Europa og Nord-Amerika 
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 Bedre tilrettelegging for gjesteforskere på kortere eller lengre opphold ved VID 

 Styrke antall søknader om ekstern finansiering av forskning fra nordiske og europeiske 

finansieringskilder 

 Styrke digitale måter å samhandle på innenfor forskningssamarbeid 

 Styrke den samlede forskningsstøtten til EU-relaterte utlysninger av forskningsmidler 

 

VID skal samtidig arbeide for at ambisjoner innenfor internasjonalisering av forskning kan skje på en 

måte som styrker en bærekraftig måte å samhandle på 

Resultatmål: 

 Øke antall publikasjoner med samforfatterskap med forskere fra utenlandske institusjoner til 

20 % av totalt antall publikasjoner 

 Være vertskap for internasjonale konferanser minst en gang pr år 

 Få tilslag på én søknad fra EUs rammeprogram (Horisont 2020 og Horisont Europa) som 

koordinator, og to som partner  

 Få tilslag på minst fire søknader fra finansieringskilder som støtter samhandling med 

forskningsmiljøer utenfor Europa, inkludert institusjoner fra det globale Sør 

 Innen 2020 sikre en stående kapasitet for å motta minst fem gjesteforskere til enhver tid ved 

VID 

 Fra 2020 være vertskap for minst to Marie Skłodowska-Curie-stipendiater 

 Årlige EU-relaterte inntekter på 1,5 mill kr innen 2023, eller ca kr 6000 pr faglig årsverk pr år 

 

Publisering  

Vitenskapelig publisering er en kjerneaktivitet for en vitenskapelig høgskole. Vitenskapelig ansatte 

ved VID forventes å publisere jevnlig og på et høyt internasjonalt nivå. Omfang forventes å ligge på 

nivå med sammenlignbare nasjonale institusjoner, og andel av nivå 2-publiseringer forventes å ligge 

på minst 20 % av antall publikasjoner. Publisering av tidsskriftsartikler forutsettes fra 2020 primært å 

skje i rene Open Access-kanaler dersom forskningen er finansiert av offentlige finansieringskilder slik 

som NFR og EU. 

Tiltak: 

 Tilby kurs i akademisk skriving 

 Styrke arbeidet med smarte og effektive måter å skrive på og større forskningsflater for å 

styrke evnen til å utarbeide publikasjoner 

 VID vil støtte en overgang til OA hvor dette samtidig sikrer muligheter for å publisere i særlig 

anerkjente publiseringskanaler 

Resultatmål:  

 VIDs ansatte publiserer på nivå med andre sammenlignbare institusjoner i Norge og som 

forventet i gjeldende virksomhetsplaner 
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Tildeling av FOU-tid 

Tildeling av FOU-tid er VIDs viktigste forskningsressurs. Det legges til grunn at vitenskapelig ansatte 

med forskerkompetanse og jevn publiseringsaktivitet i tråd med mål satt i virksomhetsplanene, vil bli 

tildelt FOU-tid i samsvar med normer/retningslinjer. Det vil imidlertid skje en tydeliggjøring av hva 

FOU-tiden skal brukes til, herunder en styrking av forventninger om prosjektutvikling, søknader på 

eksterne midler for finansiering og pedagogisk utviklingsarbeid.  

 

Tiltak: 

 Tildeling av FOU-tid skal gjennomføres slik at VIDs evne til å publisere vitenskapelige 

resultater, få tilslag på søknader om ekstern finansiering og kapasitet til å gjennomføre 

pedagogisk utviklingsarbeid styrkes i alle fagenheter og for VID samlet sett 

Resultatmål: 

 VID har en årlig inntekt på bidragsfinansiering av forskning fra NFR og andre nasjonale 

finansieringskilder på 14 mill kr pr år i 2023. 

 VID har en årlig inntekt gjennom oppdragsfinansiering av forskning på 6 mill kr pr år i 2023 

 

Toppstillinger og postdoktorsatsing  

Andel toppstillinger (dosenter, professorer) ved VID skal styrkes for å bidra til den ønskede 

forskningsmessige utviklingen. VID vil benytte ulike virkemidler for å styrke den interne utviklingen av 

toppstillingskompetente og den eksterne rekrutteringen av dosenter/professorer, herunder 

gjennomføre en postdoktorsatsing. 

Tiltak: 

 VID skal styrke arbeidet med interne karriereløp til toppstillingskompetanse som både 

dosenter og professorer  

 Omgjøre noen KD-stillinger til postdoktorstillinger 

 Prioritere postdoktormidler ved søknad om ekstern forskningsfinansiering 

 Vurdere å prioritere FOU-tid innenfor samlet FOU-tidsressurs ved fakultetene for å 

muliggjøre for intern utlysning av postdoktorstipend/toppstillingsstipend  

 Vurdere ekstern utlysning av postdoktorstillinger ved rullering av stipendiatstillinger som er 

fremskaffet av fakultetene 

Resultatmål: 

 VID har i perioden økt andel toppstillinger blant faglige ansatte fra 13 % til 22 %. 

 VID har i 2023 10 samtidige postdoktorer, inkl. MSCA-stipendiater 

 

Lagring, arkivering og formidling av forskningsdata 

VID skal ha gode systemer for innhenting og håndtering av data, herunder sikker lagring og deling 

blant prosjektmedarbeidere, samt arkivering og tilgjengeliggjøring i etterkant av avsluttede prosjekt. 
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VID vil arbeide for en åpen og delende kultur, samtidig som interessene til VIDs forskere og VID som 

forskningsinstitusjon ivaretas.  

Tiltak: 

 Implementere, gi opplæring og følge opp rutiner for håndtering av persondata i forskning og 

studentprosjekter  

 Slutte seg til felles systemer for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata i UH-

sektoren 

 Stimulere til og legge til rette for større datasett med tanke på flere forskningsprosjekter og 

prosjekter med lengre tidsspenn 

Resultatmål: 

 VID håndterer forskningsdata for ansatte og studenter på en måte som er trygg, enkel og på 

høyde med foretrukne løsninger ved andre universiteter og høgskoler i Norge 

 Masterstudenter nyttiggjør seg i større grad av datasett som er opparbeidet i tilknytning til 

langsiktige forskningsprosjekter ved VID 

 

Forskningsetikk 

VID har med ny forskningsetikklov (2017) fått et lovfestet ansvar for å organisere det forskningsetiske 

arbeidet ved høgskolen, herunder å gi nødvendig opplæring i anerkjente forskningsetiske normer. 

VID skal kjennetegnes ved at ikke bare studenter på alle nivåer (bachelor, master, ph.d.), både norske 

og internasjonale, men også forskere mottar opplæring om forskningsetikk, og deltar jevnlig i 

forskningsetiske drøftinger ved sin fagenhet og i sin forskningsgruppe. VID skal også kjennetegnes 

ved at høgskolen arbeider systematisk med nye forskningsetiske problemstillinger som generes av 

den typen forskning VIDs forskere utfører. 

Tiltak: 

 I 2019 sluttføre evalueringen av den forskningsetiske opplæringen  

 Iverksette relevante tiltak for å sikre/videreutvikle god opplæring og kontinuerlig refleksjon 

om forskningsetiske problemstillinger, herunder systematisk opplæring av veiledere på alle 

utdanningsnivåer ved VID 

 Gjenta en evaluering i 2022 

 Sikre god forståelse av, god praksis og gode rutiner for kildebruk, medforfatterskap og 

medforskning hos studenter og ansatte 

 

Resultatmål: 

 Kjennskapet til anerkjente forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis er vesentlig 

forbedret i strategiperioden 

 VID har en struktur og kultur som legger til rette for etterlevelse av anerkjente 

forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis 
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Metodekompetanse 

VID har på bakgrunn av sitt tradisjonelle forskningsfokus og faglige satsninger utviklet særlig 

kompetanse på kvalitative forskningsmetoder, herunder historiske og tekstanalytiske metoder, og 

ønsker å videreutvikle denne. VID vil i strategiperioden samtidig arbeide for å styrke 

metodekompetansen innen en større bredde av metodiske tilnærminger. VID har i den senere tid 

styrket kompetansen på kvantitative metoder og mixed methods, og vil fortsette denne styrkingen. 

VID ønsker med sin verdiprofil også å styrke bruken av følgeforskning og brukerinvolverende 

metoder som for eksempel aksjonsbasert forskning.  

Tiltak: 

 Sikre forskningsstøtte til statistisk analyse 

 Styrke metodeopplæringen i kvantitative metoder, mixed methods, følgeforskning og 

medforskning/aksjonsbasert forskning for egne forskere og ph.d.-studenter, samt 

masterstudenter der hvor det er relevant 

 Rekruttere forskere som kan utvide VIDs totale metodekompetanse, og bruke denne 

kompetansen til videreutvikling av studieprogrammer, forskerutdanning og 

forskningsgruppene 

 Gjennomgå og vurdere metodebruk i VID-publikasjoner for 2018 og 2021 

Resultatmål: 

 VID har i strategiperioden samlet sett utviklet en mer bredspektret metodekompetanse og 

nyskapende metodebevissthet, og fremstår dermed som mer attraktive tilbydere for 

organisasjoner og institusjoner som ønsker forskningsbidrag fra VID 
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Arkivsak-dok.: 17/02076-31 Arkivkode.:    
Saksbehandler Ingunn Moser 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 11.12.2018 
 

 Unntatt offentlighet ihht Offl §13 jfr Fvl §13  
 
 

Avtale om virksomhetsoverdragelse av SEPREP TU til VID - godkjenning i 
høgskolestyret 

 
Forslag til vedtak: 
 
På bakgrunn av sonderinger og samtaler mellom Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering 
og VID Vitenskapelige Høgskole AS, er det administrasjonenes felles intensjon at SEPREPs 
tverrfaglige utdanningsprogram (TU) overdras til VID i form av en virksomhetsoverdragelse. Herunder 
vil ansatte, eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til TU overføres til VID.  

Overføring av virksomheten i SEPREP TU ligger innenfor det vedtektsfestede formålet i begge 
selskaper. Det er således ikke nødvendig å endre vedtekter, eller å innhente Stiftelsestilsynets 
godkjenning. 

Overføring av virksomheten i SEPREP TU er overføring av tilknyttet virksomhet stiftelsen overtok fra 
staten i 1998, åtte år etter at stiftelsen ble opprettet. Styret i SEPREP finner derfor at 
virksomhetsoverføringen kan skje uten oppretters etterkommeres aksept av virksomhetsoverføringen.    

Virksomhetsoverdragelsen forutsetter at VID beholder den offentlige støtten på minst samme nivå 
som dagens tilskudd til TU. VID forplikter seg til å videreføre og opprettholde samme nivå på TU 
under forutsetning av slike tilstrekkelige tilskudd. Det skal utover dette ikke ytes noe særskilt vederlag 
for den overtatte virksomheten. 

Det er utarbeidet et avtaleutkast som vil danne grunnlag for endelig avtale mellom partene. Utkastet 
tar utgangspunkt i at virksomhetsoverføringen skal finne sted den 1. januar 2019.  

Med bakgrunn i ovennevnte forhold traff styret følgende prinsipielle vedtak:  

1. Virksomheten i SEPREPs tverrfaglige utdanningsprogram overtas av VID forutsatt at VID 
mottar tilstrekkelige offentlige tilskudd minst tilsvarende dagens nivå.  

2. SEPREP og VID signerer en avtale om virksomhetsoverdragelse med utgangspunkt i det 
foreliggende avtaleutkast.  

3. I perioden frem til overtakelsesdato skal SEPREP og VID samarbeide om pragmatiske 
løsninger som gjelder forhold knyttet til den overførte virksomheten. SEPREP plikter om 
nødvendig å bidra inn i disse prosessene. 

Vedtaket forutsetter at styrene i VID og SEPREP treffer likelydende beslutninger.  
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Saksframstilling 
 
Høgskolestyret behandlet i junimøtet 2018 sak om virksomhetsoverdragelse av SEPREPs tverrfaglige 
utdanningsprogram (TU) til VID på prinsipielt grunnlag (sak 23/18). I saken ble bakgrunn, historikk og 
begrunnelser for den felles intensjonen om en virksomhetsoverdragelse av SEPREP TU til VID 
gjennomgått. Likeledes ble prosessen med mulighetsstudium, og utredning av faglige, verdimessige, 
juridiske og økonomiske forutsetninger, presentert. De økonomiske analysene viste at den 
økonomiske effekten ved virksomhetsoverdragelse vil være positiv og at risikoen vil være lav. En 
eventuell virksomhetsoverdragelse ble vurdert til å bidra til å realisere felles strategier og møte behov 
i samfunnet. TU er en videreutdanning som vil bidra positivt til VIDs portefølje, fagmiljø og profil. 
Behovet er stort og utdanningen attraktiv, med god rekruttering. SEPREP TU har et sterkt og godt 
faglig nettverk, som kan styrke VIDs øvrige utdanninger og fagmiljø på feltet og virke rekrutterende til 
det nye masterstudiet i psykisk helse som VID jobber med, en god økonomi og potensiale for 
synergier og gjensidig læring.     
 
Høgskolestyret fattet følgende prinsipielle vedtak: 
  

1. Virksomheten i SEPREPs tverrfaglige utdanningsprogram (TU) overtas av VID forutsatt at 
VID mottar tilstrekkelige offentlige tilskudd minst tilsvarende dagens nivå. 

2. SEPREP og VID fremforhandler endelig avtale om virksomhetsoverdragelse med 
utgangspunkt i det foreliggende avtaleutkast  

3. I perioden frem til overtakelsesdato skal SEPREP og VID samarbeide om pragmatiske 
løsninger som gjelder forhold knyttet til den overførte virksomheten. SEPREP gir i samme 
periode styret i VID delegert myndighet til å overta og ivareta saker som gjelder den 
overførte virksomheten etter overtakelsesdato, herunder blant annet handlingsplaner, 
budsjett og søknad om statstilskudd. SEPREP plikter om nødvendig å bidra inn i disse 
prosessene. 

 
Vedtaket ble fattet med forutsetningen at styret i SEPREP traff likelydende prinsipielle beslutning. 
Dette ble gjort 8. juni 2018 (vedlegg 1). 
 
Etter styrevedtakene i juni har fagmiljøene i SEPREP og VID arbeidet faglig med tilpasning og 
justering av studieplanen for videreutdanningen SEPREP TU, som ble behandlet i Utdanningsutvalget 
i VID 6.9.18 og endelig godkjent 10.10.18. Ansatte ved SEPREP har også vært engasjert i 
arbeidsgruppen som har som mandat å utvikle studieplan for det nye masterprogrammet i psykisk 
helsearbeid med familie- og nettverksprofil.  
Videre har man lyst ut og rekruttert studenter til tre nye kull med til sammen 300 studenter til SEPREP 
TU i henholdsvis Bergen, Trondheim og Tromsø, som tas opp som studenter ved VID fra nyttår.  
 
Det har vært avholdt en rekke møter med ansatte og gjennomført individuelle samtaler om innpassing 
i VID sine strukturer og organisering, kartlegging av stillinger, oppgaver og kompetanse, og tilbud om 
nye funksjoner og stillinger. SEPREP TU organiseres inn i Fakultet for helsefag i Oslo under 
programområdet master- og videreutdanninger, og blir en del av fagmiljøet knyttet til de tverrfaglige 
videreutdanningene i psykisk helse og psykososialt arbeid med barn og unge. 
 
Det er opprettet et prosjekt for sikker overgang og drift som ivaretar alle områder knyttet til 
studieadministrasjon, HR, lønn, IT og drift, bibliotek og arkiv, markedsføring og kommunikasjon. VID 
benytter ekstern støtte og rådgivning fra BDO på det arbeids- og avtalerettslige, samt revisortjenester. 
SEPREP har inngått en avviklingsavtale med Høgskolen Innlandet som skal ivareta studenter som 
allerede er tatt opp og i gang med sine studieløp i SEPREP TU ved denne institusjonen. Disse 
studentene avslutter sine studier juni 2020. 
 
Virksomhetsoverdragelsen var drøftet med tillitsvalgte og AMU før styremøtet i juni, og er også drøftet 
igjen med AU for tillitsvalgte 29.11.18 og med AMU 28.11.18. Både AMU og AU for tillitsvalgte slutter 
seg til og støtter en virksomhetsoverdragelse av SEPREP TU til VID. Det er gjennomført en ny 
risikoanalyse og tiltakene for å redusere risiko er gjennomgått. Det er gjennomført felles OU-dager om 
medvirkning, samarbeid og arbeidsmiljø for tillitsvalgte og verneombud i VID i november 2018 og her 
var deltok også ansatterepresentant for SEPREP.  
 
BDO har gjennomgått avtalen om virksomhetsoverdragelse og et revidert utkast til avtale legges ved 
saken. En tidslinje for videre prosess legges også ved. Gitt at forslaget til statsbudsjett blir godkjent 
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og tilskuddet for SEPREP TU blir overført fra HOD via KD til VID, foreslås det at høgskolestyret gir 
rektor fullmakt til å ferdigstille og signere den endelige avtalen om virksomhetsoverdragelsen.   
 
Virksomhetsoverdragelsen markeres med en lunsj ved VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, fredag 
4.1.19.  
 
 
Vedlegg:  

1. Signert styrevedtak SEPREP vedr. virksomhetsoverdragelse SEPREP TU til VID 
2. Tidslinje virksomhetsoverdragelse VID og SEPREP 
3.  Avtale om virksomhetsoverdragelse av SEPREP TU til VID  med 4 vedlegg 
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Side

TIDSLINJE

Dato Oppgave / prosess Dokument Ansvar Kommentar Status

11.12.2018 Styremøte VID; styrebehandling av avtaleutkast for 

overføring SEPREP TU til VID

Styreprotokoll Styret i VID

14.12.2018 Styremøte SEPREP; styrebehandling av avtaleutkast for 

overføring SEPREP TU til VID

Styreprotokoll Styret i SEPREP

14.12.2018/ 

17.12.2018

Signering avtale om overføring SEPREP TU fra SEPREP til VID Avtale om virksomhetsoverdragelse Styreleder og daglig leder 

17.12.18 Informere ansatte Informasjonsbrev til ansatte Styret/daglig leder Husk å sette inn 1.1.2019 som frist 

for reservasjonsretten i brevet (i 

praksis blir fristen 2.1.2019).

Det er etter det opplyste fra VID lagt 

til grunn at det ikke er noen 

tariffavtale/særavtaler i SEPREP som 

må sies opp og at forholdet til 

Statens pensjonskasse er håndtert.

1.1.19 Dato for overdragelse Daglig ledelse Virksomheten i SEPREP TU drives fra 

denne datoen fra VID

Ansatte må overføres i AA-registeret 

(bør undersøkes om dette kan gjøres i 

forkant med virkning fra 01.01.2019)

Det forutsettes at alle avtaler, 

tilskuddsordninger, konsesjoner, etc. 

er gjennomgått og kan overdras til 

VID med virkning fra 

overdragelsesdatoen.

01.01.2019 Reservasjonsretten for ansatte utløper Den ansatte må ha reservert seg ved 

å informere ledelsen.
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel:  Avtale omvirksomhetsoverdragelse av SEPREP TU til VID  

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Vedlegg 1 Oversikt over ansatte 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Vedlegg 2 Oversikt over eiendeler, utstyr og forpliktelser 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Vedlegg 3 Oversikt over avtaler og øvrig som overdras 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Vedlegg 4 - Informasjon til ansatte om virksomhetsoverdragelse, signert 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13
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Arkivsak-dok.: 18/01795-7 Arkivkode.:    
Saksbehandler Annette Rose Leis-Peters 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 11.12.2018 

 
   

Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development 
and Social Innovation, 120 studiepoeng 

 
Forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i § 3-3 (1) i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler akkrediteres 
Master of Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng, og studieplanen 
godkjennes. 

2. Master of Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng, etableres fra og 
med studieåret 2019-2020.  

3. Master i globale studier 120 studiepoeng og Master of Diakonia and Christian Social Practice 
120 studiepoeng, avvikles fra og med studieåret 2019-2020.  

 
 

Sammendrag 
 

Bakgrunn for saken 
I 2017 fikk Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag(FTDL) ved dekan og prodekan i oppdrag å 
utvikle en engelskspråklig masterutdanning med relevans for alle fakulteter ved VID. Prosessen 
startet med møter med ledere for alle fakulteter i VID der alle fakulteter viste interesse for å utvikle en 
slik masterutdanning med fokus på sivilsamfunn, community development og sosial innovasjon. 
Fakultet for helsefag (FH) og Fakultet for sosialfag(FS) uttrykte interesse for i en slik 
masterutdanning, men har ikke kapasitet til å utvikle og drive den. Masterutdanningen er derfor 
utviklet av en arbeidsgruppe ved FTDL med dekan som prosjektleder. I prosjektgruppen inngikk 
representanter fra tre av de fire fagmiljøer ved fakultetet, diakoni, kultur- og religionsvitenskap og 
verdibasert ledelse.  
 
Representanter for fakultetene for helsefag og sosialfag ble oppdatert fortløpende i prosessen og gav 
tilbakemeldinger på forskjellige versjoner av studieplanen. Målet med masterutdanningen er å tilby en 
utdanning som er relevant for nordiske og internasjonale studenter som sikter mot utviklingsarbeid og 
lederoppgaver i velferds- og helsetjenester, i kirker og andre trossamfunn og i 
sivilsamfunnsorganisasjoner og som ønsker å bidra til nyskaping i tråd med FNs mål for bærekraftig 
utvikling. En slik master vil være relevant for studenter ved alle fakulteter. VID er involvert i en 
søknadsprosess om en felles nordisk master sammen med DIAK i Finland, der DIAK er koordinator 
og universitet i Tartu er partner. Den nye masterutdanningen vil være utgangspunktet for dette 
samarbeidet. 
Det finns flere masterstudier som fokuserer på sosial innovasjon, nærmiljøutvikling, sivilsamfunn og 
ledelse både i Norge, Norden og internasjonalt. Det som gjør den planlagte masterutdanningen unik, 
er kombinasjonen av fagområdene diakoni/community development, migrasjon og interkulturelle 
relasjoner, ledelse og sosial innovasjon.  
Prosjektgruppen mener at utdanningen er bærekraftig fordi flere forskjellige grupper er relevante for 
rekruttering. Det antas at VID kan rekruttere de studentgruppene som tidligere har søkt til 
masterutdanningene i Diakonia and Christian Social Practice og Globale Studier (i 2018 kullet har 
Diakonia and Christian Social Practice rekruttert mer enn 30 studenter). I tillegg er det et mål å 
rekruttere flere studenter fra Europa og Amerika (hittil har flest studenter kommet fra Afrika og Asia). 
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Dette vil kreve gode markedsføringsstrategier og et tett samarbeid med partnere på disse 
kontinentene. I tillegg vil bachelorstudenter i samfunnsfag ved VID Stavanger være en viktig gruppe 
for rekruttering, da VID ikke tilbyr en masterutdanning som er en naturlig fortsettelse for 
bachelorutdanning i samfunnsfag. For markedsføringen er det viktig å sikte mot norske/nordiske 
studenter bachelorstudenter som er interessert i sivilsamfunn, diakoni, migrasjon og interkulturelle 
relasjoner, community development, sosial innovasjon og verdibasert ledelse og ønsker å studere i en 
internasjonal studentgruppe.  
 
 

Saksframstilling 
Forslaget som presenteres, er en modell med en faglig kjerne (50 ECTS) og tre spesialiseringer (70 
ECTS hver). Fokus for spesialiseringene er Diakonia and Christian Social Practice, Migration and 
Intercultural Relations og Value-based Leadership and Social Innovation. To av spesialiseringene vil 
bli tilbudt ved campus Oslo (Diakonia and Christian Social Practice & Value-Based Leadership and 
Social Innovation), mens én vil bli tilbudt ved campus Stavanger (Migration and Intercultural 
Relations). For å kunne tilrettelegge spesialiseringene på den best mulige måten er det nødvendig å 
studentene velger spesialiseringen sin når de søker opptak til programmet. 
 
Studietilbud 
Studiet har blitt utviklet med utgangspunkt i studietilsynsforskriftens regulering av akkreditering og 
etablering av nye studietilbud. Alle læringsutbyttene har blitt beskrevet i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Læringsutbyttene har også blitt formulert på en slik måte 
at masterutdanningens navn Community Development and Social Innovation er dekkende for hele 
studiet og alle tre spesialiseringer. Masterutdanningen representerer flere områder der VID har 
spisskompetanse. Derfor vil studietilbudet bli oppdatert kontinuerlig. Prosjektgruppen jobbet særlig 
med å tydeliggjøre masterutdanningens relevans for forskjellige felt i arbeidslivet og for 
forskerutdanning. Dette er synliggjort i læringsutbyttene. Arbeidsomfanget for masterutdanning 
tilsvarer 16000 timer per år. Prosjektgruppen har arbeidet intensivt med å tilpasse undervisnings-, 
lærings- og vurderingsformer til det overordnete læringsutbyttet for studieprogrammet. At sosial 
innovasjon er del av fagfeltet for masterutdanningen, krever særlig innovativ tilnærming til lærings- og 
vurderingsformer og studentaktive læringsprosesser.  
Masterutdanningen er tett koblet til forsknings- og utviklingsarbeid ved de tre involverte 
progromområder (ledelse, diakoni, kultur & religion). Disse programområder er relatert til fire 
eksiterende forskningsgrupper, CODE (Community Development), LIVAP (Ledelse og institusjonell 
verdiarbeid i praksis), MIGREL (Migrasjon og religion og interkulturelle relasjoner) og MiDiHi (Misjons- 
og diakonihistorisk forskning). Alle fag- og programområder har erfaringer med internasjonale 
utdanningssamarbeid gjennom Norpart søknader, gjennom internasjonale utdanningsopplegg i 
samarbeid med trosbaserte utviklingsorganisasjoner som DIGNI, Misjonsalliansen, Methodistkirken 
eller Kirkens Nødhjelp. Programområdene diakoni og kultur og religion har også erfaring med å tilby 
internasjonale masterutdanninger. Til sammen har Master in Globale studier (Stavanger) og Master in 
Diakonia and Christian Social Practice (Oslo) blitt tilbudt i 10 år. Den nye masterutdanningen er 
bygget på den faglige kompetansen fra to internasjonale masterutdanninger som vil inngå i det nye 
studietilbudet.   
Masterutdanningen bidrar til internasjonalisering ved at det er et engelskspråklig studietilbud som 
rekrutterer både norske/nordiske og internasjonale studenter. I studieplanen er et mobilitetsvindu 
definert som sikrer at studentene kan dra på utenlandsopphold. Flere partnerinstitusjoner i Europe, 
Afrika og Asia har vært involvert i utviklingen i programmet og er en del av utvekslingsprogrammet for 
studiet.   

 
 
 
Fagmiljø 
Som det framgår av oversikten nedenfor, er fagmiljøet for masterutdanningen dimensjonert slik at den 
er stor nok og har en sammensetning og en kompetansemessig stabilitet som dekker alle emner og 
kompetansekrav i studietilbudet. De fleste ansatte som er tilknyttet masterutdanningen har 
førstekompetanse i fagområder som tydelig kan relateres til emnene i masterutdanningen. De ansatte 
er erfarne høgskolepedagoger med høy pedagogisk kompetanse. Som det fremgår av beskrivelsen 
over, er fagmiljøet tilknyttet masterutdanningen involvert i forsknings- og utviklingsarbeid i 
masterutdanningens fagfeltene og bidrar med egen forskning til pensum. Fagmiljøet er også 
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engasjerte i nettverk og konferanser innenfor rammen av fagfeltet. Alle fagpersonene i fagmiljøet 
arbeider også med andre studietilbud på bachelor- og masternivå ved VID, som inkluderer praksis og 
med oppdragsutdanninger. Disse er i kontinuerlig kontakt med praksisfeltet og har god kjennskap til 
dette. Studietilbudet omfattes av VID sitt system for kvalitetssikring og utvikling og vil bli evaluert 
regelmessig. 
 
Faglig 
kompetanse  

Navn og stilling Stillingsomfang 

Professor: 
 

Harald Askeland (Verdibasert ledelse, 
organisasjonsteori, praksisforskning) 
 
Stephanie Dietrich 
(Community Development, diakoniteologi, 
diakonivitenskap) 
 
Hans Morten Haugen 
(Inclusive Development, metode) 
 
Tomas Sundnes Drønen 
(Globalization, Intercultural Relations, 
metode/vitenskapsteori) 
 
Frieder Ludwig (Religion and Migration, 
metode/vitenskapsteori) 
 
Marianne Skjortnes 
(Globalization, Diversity, Development, metode) 
 
Knut Alfsvåg (vitenskapsteori) 
 
Kjell Nordstokke professor 
(Religious Actors and Development, Poverty 
Research) 

5 %  
 
 
 
50 %  
 
 
50 %  
 
 
5% 
 
 
 
30% 
 
 
10 % 
 
 
 
5% 
 
15 % 

Førsteamanuensis  Anne Austad 
(sjelesorg, diakoni) 
 
Beate Jelstad Løvaas  
(metode, frivillighet og motivasjon) 
 
Benedicte Tveter Kivle (nettverksledelse, 
profilemne) 
 
Marta Struminska Kutra (sosial innovasjon, 
organisasjon og ledelse, metode) 
 
Gunhild Odden (Migration and Development) 
 
Ellen Vea Rosnes 
(Globalization, Intercultural Relations) 
 
Gerd Marie Ådna (Religion and Migration, 
profilemne) 
 
 

40 % 
 
 
10 % 
 
 
 
20 %  
 
35 % 
 
 
 
5 % 
 
 
20 % 
 
 
5 % 

Førstelektor Kari Jordheim 
(profilemne, diakonal praksis, diakoniteologi 
diakonivitenskap) 
 
Kari Korslien 
(diakonivitenskap, diakonal praksis) 

25 %  
 
 
 
30 %  
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Faglig 
kompetanse  

Navn og stilling Stillingsomfang 

 
Høgskolelektor: Tone Lindheim 

(prosjektmanagement, interkulturell ledelse) 
 
 
Leif Martin Stapnes (personalledelse, ledelse og 
konflikt) 
 
Stian Eriksen (Religion and Migration, metode) 

10 %  
 
 
 
20 %  
 
 
10% 

 
 
 
Vurdering 
Studieplanen er drøftet med representanter fra de andre fakulteter, i fagutvalgene ved FTDL 
Stavanger og Oslo og med samarbeidspartnere. Tilbakemeldingen er positiv, særlig gjelder dette 
tilbakemeldingene fra studentene i fagutvalgene. Disse mener at studiet er relevant for det fag- og 
profesjonsfelt som de har jobbet i eller ønsker å jobbe i. Flere kunne tenke seg å ta studiet selv. Et 
gjennomgående innspill var at pedagogiske metoder og eksamensformer i enkelte emnebeskrivelser 
med fordel kan gjenspeile mer innovasjon. Dette er fulgt opp i forslaget til studieplan. 
 
Tilbakemeldinger på studieplanen og tsudietilbudet fra samarbeidspartnere og fagmiljøer bekrefter at 
det er behov for studiet og at opplegget virker meningsfullt. Prosjektgruppen fikk innspill fra NMS, 
Digni, Eurodiacona, Kirkenes Verdensråd, Diakonie Deutschland, University of the Western Cape ved 
Department of Religion and Theology, University of Heidelberg ved The Institute for the Study of 
Christian Social Services and Diakonhjemmet stiftelsen. Flere respondenter mener at kandidater med 
en slik utdanning vil være relevante for de profesjonsfelt som disse representerer eller er i kontakt 
med. Noen tilbakemeldinger etterspurte en tydeligere plass for aspekter i studietilbudet som 
egenrefleksjon, ikke minst utefra et maktperspektiv, økonomiske perspektiver i sosial innovasjon, 
nettverk som en teoretisk og praktisk forutsetning og en aktiv tilknytning til profesjonsfeltet i måten 
emne blir lagt opp. Dette er hensyntatt i det foreliggende forslaget til studieplan. 
 
Etter en første behandling av studieplanen i Utdanningsutvalget og påfølgende vedtak, er 
studieplanen bearbeidet med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra utvalget. Endringene og 
prosessen var omfattende og involverte alle emne- og spesialiseringsansvarlige. Selv om 
utdanningsutvalget etterspurte revisjoner i henhold til å tydeliggjøre studietilbudets fagfelt, innovative 
karakter og organisasjon var den overordnete tilbakemeldingen veldig positiv og tydeliggjorde 
behovet og relevansen av studieprogrammet. 
 
Tilbakemeldingen viser at studieprogrammet treffer et fagfelt der det finnes stor relevans og legitimitet 
for et nytt studietilbud. Både studenter og representanter for praksisfelt ønsker studietilbudet 
velkommen. Studietilbudet samler spisskompetanse fra forskjellige programområder i VID og skaper 
et nytt og innovativt tilbud. 
 
 
Økonomiske konsekvenser og finansiering 
 
Siden masterutdanningen i Community Development and Social Innovation involverer og inngår i 3 
programområder, er det vanskelig å vise de økonomiske konsekvenser i en samlet modell. 
Oversiktene nedenfor viser derfor økonomiske konsekvenser for de forskjellige 
programområder/spesialiseringer. At modellene ser litt forskjellig ut, beror på at de forskjellige 
programområdene har ulik andel i fellesemnene (flesteparten av fellesemnene er forlagt til 
programområde diakoni) og begynner studiepoengproduksjonen på ulike tidspunkter i utviklingen. Det 
er budsjettert nøkternt. Utgangspunktet er at studietilbudet rekrutterer 15 studenter per spesialisering, 
dvs. 45 studenter totalt. Stort interesse for preliminær informasjon om studietilbudet viser at det finnes 
et betydelig potensiale for rekruttering. 
I studieårene 2019/20 og 2020/21 vil den nye masterutdanningen delvis gå parallelt med 
masterutdanningen i Diakonia and Christian Social Practice, som avvikles fra studieår 2019/2020. I 
disse årene er begge masterutdanningene lagt inn i samme økonomisk modell for spesialiseringen 
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Diakonia and Christian Social Practice. For spesialisering Value-based Leadership and Social 
Innovation og er det lagt inn 1/3 av felleskostnader som belastes programområde VBL. 
Budsjetteringen av spesialisering i Value-based Leadership and Social Innovation starter 2020 fordi 
emnene innenfor denne spesialiseringen starter først i vårsemestret 2020. Dette gjelder i prinsippet 
også for spesialiseringen i Migration and Intercultural Relations, men budsjetteringen for denne 
spesialiseringen tar utgangspunkt i inntektene fra master i globale studier, som ikke tok opp studenter 
i studieåret 2018/19. 
 
De økonomiske modellene viser at masterutdanningen vil være bærekraftig når inntektene fra 
studiepoengproduksjon kommer inn i finansieringsmodellen, dvs. fra år 2021. I 2021 er effekten av 
studiepoengsrelatert inntekt høyest for spesialiseringen i Diakonia and Christian  Social Practice fordi 
denne spesialiseringen inneholder alle fellesemner i første semester. 
 
CDSI – Specialisation Diakonia and Christian Social Practice  
 

 
 
 
  

Radetiketter 2019 2020 2021  2022  2023  

3. SUM INNTEKTER 3 135 852-                            4 552 113- 5 138 620- 5 300 274- 4 913 033- 

34 Statstilskudd 1 883 852-                            3 292 113- 3 878 620- 4 040 274- 3 653 033- 

32 Studieinntekter 352 000-                               360 000-     360 000-     360 000-     360 000-     

30 Prosjektinntekter -                                             -                  -              -              -              

33 Tilskudd, gaver 900 000-                               900 000-     900 000-     900 000-     900 000-     

4. SUM FELLES/INTERNE POSTER 1 397 932                            1 462 758 1 597 128 1 534 650 1 535 852 

41 Felleskostnader 1 397 932                            1 462 758 1 597 128 1 534 650 1 535 852 

5. SUM PERSONALKOSTN. 2 823 517                            2 619 472 2 619 472 2 619 472 2 619 472 

50 Fast lønn 1 846 220                            1 703 424 1 703 424 1 703 424 1 703 424 

50 Feriepenger 249 538                               232 544     232 544     232 544     232 544     

54 Sosiale kostnader 597 759                               553 504     553 504     553 504     553 504     

59 Div velferd

51 Variabel lønn 130 000                               130 000     130 000     130 000     130 000     

6. SUM ØVRIGE KOSTN. 293 000                               293 000     293 000     293 000     293 000     

70 Reiser og seminarer 280 000                               280 000     280 000     280 000     280 000     

68 Adm.kostnader

77 Div kostnader

64 Studentkostnader 13 000                                 13 000       13 000       13 000       13 000       

Totalsum 1 378 597                            176 883-     629 020-     853 152-     464 709-     
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CDSI – Specialisation Value-Based Leadership and Social Innovation 
 

 
 
 
CDSI – Specialisation Migration and Intercultural Relations 
 
 
 

 
 
 
 
Oppsummering 
Saksframstillingen viser at en ny masterutdanning i Community Development and Social Innovation 
vil samle flere forskningsretninger og disipliner under ett tverrfaglig fagfelt. Studietilbudet, slik dette er 
beskrevet i studieplanen, anses attraktivt og relevant for eksterne og interne høringsinstanser 
(studenter, ansatte ved alle fakulteter og samarbeidspartnere). Studietilbudet vil gi mulighet for og 
utfordre til bruk av kompetanse på tvers av disipliner og enheter ved VID under en felles faglig 
paraply. Å samle kompetansen på denne måten, vil bidra til at VID bekrefter sin rolle som unik aktor i 
det norske og det internasjonale utdanningslandskapet og kan utvikle og tydeliggjøre sin 
spisskompetanse. Budsjetteringen for studieprogrammet viser at dette kan være bærekraftig når 
inntektene fra studiepoeng- og kandidatproduksjon kan regnes inn, dvs. fra år 2021. 
 
 
 

Vedlegg:  
Studieplan for Masterutdanning i Community Development and Social Innovation  

Radetiketter 2020 2021  2022  2023  

3. SUM INNTEKTER 202 000-                            1 188 829- 2 476 887- 2 606 355- 

34 Statstilskudd 22 000-                              948 829-     2 236 887- 2 366 355- 

Statstilskudd RBU inkl kandid 22 000-                              808 750-     1 834 000- 1 834 000- 

Statstilskudd BASIS -                                          140 079-     402 887-     532 355-     

32 Studieinntekter 180 000-                            240 000-     240 000-     240 000-     

Studieinntekter 180 000-                            240 000-     240 000-     240 000-     

4. SUM FELLES/INTERNE POSTER 350 966                            500 213     777 807     777 932     

41 Felleskostnader 350 966                            500 213     777 807     777 932     

5. SUM PERSONALKOSTN. 984 151                            984 151     985 105     983 999     

50 Fast lønn 581 913                            581 913     581 913     581 153     

50 Feriepenger 80 397                              80 397       81 233       81 124       

54 Sosiale kostnader 191 841                            191 841     191 959     191 722     

51 Variabel lønn 130 000                            130 000     130 000     130 000     

6. SUM ØVRIGE KOSTN. 195 333                            195 333     195 333     195 333     

70 Reiser og seminarer 186 667                            186 667     186 667     186 667     

68 Adm.kostnader -                                          -              -              -              

64 Studentkostnader 8 667                                 8 667         8 667         8 667         

Totalsum 1 328 451                         490 869     518 642-     649 091-     

Radetiketter Summer av 2019 Summer av 2020 Summer av 2021 Summer av 2022 Summer av 2023

3. SUM INNTEKTER 2 299 317-                1 800 848-                1 401 813-                2 296 647-                2 426 670-                

32 Studieinntekter 90 000-                      180 000-                    240 000-                    240 000-                    240 000-                    

34 Statstilskudd 2 209 317-                1 620 848-                1 161 813-                2 056 647-                2 186 670-                

4. SUM FELLES/INTERNE POSTER 837 710                    645 486                    634 015                    807 535                    807 916                    

5. SUM PERSONALKOSTN. 876 315                    1 076 101                1 268 136                1 268 136                1 268 136                

50 Fast lønn 476 038                    615 838                    750 266                    750 266                    750 266                    

50 Feriepenger 79 170                      95 992                      112 124                    112 124                    112 124                    

51 Variabel lønn 150 000                    150 000                    150 000                    150 000                    150 000                    

54 Sosiale kostnader 171 107                    214 271                    255 746                    255 746                    255 746                    

6. SUM ØVRIGE KOSTN. 80 000                      80 000                      80 000                      80 000                      80 000                      

70 Reiser og seminarer 80 000                      80 000                      80 000                      80 000                      80 000                      

Totalsum 505 292-                    739                            580 337                    140 976-                    270 618-                    
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1. Presentation of the Study 
Programme 
 

1.1 Background and profile of the study 
programme 

Global trends increasingly affect local societies. Both 
individual citizens and local actors in civil society, 
welfare and health services have to adjust to new 
frameworks and situations of constant change. Local 
actors can only contribute to a sustainable social 
development of the communities that they are 
responsible for if they have skills that fosters 
cooperation and social innovation. Starting from the 
UN sustainable development goals, the master’s 

programme in Community Development and Social 
Innovation offers a platform for learning of co-
operation and innovation. Candidates will be 
prepared to initiate processes of interaction between 
different cultures and sectors in society (public, 
private, civil society), between secular and religious 
life stances and between professionals and 
volunteers. In the area of health, welfare and faith-
based organizations, this presupposes leadership 
skills and values that combine knowledge of the past with belief in the future. The study 
programme aims at creating a laboratory of innovation where social cohesion, religious 
understanding, and sustainable citizenship is discussed and developed.  

VID Specialized University has a long history of engagement in the education of candidates 
towards the civil society sector, locally and globally. This master’s programme seeks to 

combine the long history of VIDs diaconal and societal engagement with challenges 
connected to recent developments within our globalized society. How can we develop value-
based and human rights based sustainable communities? How can the UN development 
goals help us locate relevant challenges in our local communities? How can we foster 
leadership models and promote social innovation with the aim to improve services within 
religious and secular organizations, private and public health and social care? This master’s 

programme seeks to prepare candidates whose aim is to promote sustainable change within 
diverse societies. 

 
1.2 Academic Subject 

The study programme is placed within civil society studies, with a particular focus on 
community development and social innovation related to religious organizations, non-
governmental organization, health care, and social welfare. Civil society is here understood 
as the third sector in society, separated from, but closely related to and intertwined with, both 
government structures and the private business market. The programme has a cross 
disciplinary approach to community development and social innovation, drawing on 
competence from both social sciences and the humanities. The programme offers the 
following specializations: 

Facts about the Study 
Programme 

ISCED:  

Study Programme Code:  

Number of ECTS: 120 

Qualification Level: Second Cycle 
(Master) 
Qualification Awarded:  Master in 
Community Development and 
Social Innovation 

Language of Instruction: English 

Mode of Study: Full Time 

Professional Training: No 
Length of Professional Training: 
hours/weeks 

Length of the Study Programme 
Full Time: 2 years 
Part Time: Velg et element. 

Start of the Academic Year: 
Autumn 

Campus: Oslo/Stavanger 
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a. Diaconia, Community Development, and Christian Social Practice 

This specialization focuses on theories and practices for faith-based professional service, 
furthering equality, welfare, health, well-being and development. Diaconia has its value basis 
in a Christian tradition, emphasizing that service to the world belongs to the being of the 
Church in different contexts, both locally and globally. The diaconia specialization of the 
program understands faith as motivation and resource for social innovation and community 
development. It equips the candidates for different services and leadership positions in 
churches and faith communities and in faith-based, non-profit development organizations. 
 

b. Value-based leadership and Social Innovation 

This specialization has a particular focus on organizing and leading social innovation within 
social welfare and the health sector. In diverse societies, committed and cultural sensitive 
leadership-models must be developed in order to frame processes of social change. UN 
SDG 8 and 9 highlight the need for innovation, growth, and decent work conditions. The 
content of the specialization seeks to combine these ambitions through its focus on 
leadership models that promote value consciousness, and develop skills for project 
management and social innovation. 

 

c. Migration and Intercultural Relations 

In order to facilitate building sustainable cities and communities (UN SDG 11), the 
programme offers a specialization in migration and intercultural competence. In a globalized 
world, communication and digital literacy are key factors in order to build strong local 
communities and civil society, and the specialization will consequently focus on issues of 
diversity, communication, technology and migration as means to strengthen the competence 
needed in order to reach the UN development goals – both locally and globally. 

 

2. Target Group and Admission Requirements 
 

The study programme Master in Community Development and Social Innovation is a cross-
disciplinary programme directed towards students with a bachelor’s degree who want to 

learn more about community development and social innovation in local and global contexts. 
Given the global and practical approach of the programme, students with different 
backgrounds, studies, and work experiences from all over the world are invited to join the 
programme in order to form a creative and international environment for discussions about 
sustainable development, peaceful co-existence and the role of faith- and life stands. The 
programme aims at educating progressive and inventive candidates for positions within 
religious institutions, civil society organizations, within private and public health care and 
social work. It encourages the candidates to engage in challenges defined by the UN SDGs, 
both in leadership positions and as co-workers who promote change through social 
innovation initiatives. 

Admission requirements is a bachelor’s degree within social sciences, humanities, religion 

and theology, administration, health- or social work. 
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3. Learning Outcome 
 

Completing the study programme will give the candidates the following learning outcome, 
sectioned into knowledge, skills and general competence: 

Knowledge 

The Student 

 has a broad and advanced understanding of the role and framework for civil society, 
locally and globally, with focus on the fields of welfare, health and religion 

 has advanced knowledge about the importance of leadership, cooperation and 
intercultural communication in civil society work and community development 

 has advanced knowledge about theories of globalization and the relationship between 
political and economic macro structures and local initiatives and innovations  

 has advanced knowledge about methodological challenges related to the study of 
civil society and community development 

 is able to analyze resources and challenges in civil society, organizations, and 
communities, through the lenses of intersectionality and a deepened theoretical 
knowledge within the fields of diaconia and Christian social practice, migration and 
intercultural competence, or value-based leadership and social innovation 
 

Skills 

The Student 

 is able to relate critically and constructively to scientific, disciplinary, and public 
discourses that are relevant for her/his field of specialization 

 is able to lead development and innovation processes by strengthening participation 
and cooperation between professionals and volunteers 

 is able to facilitate processes of empowerment with marginalized groups and 
individuals in society 

 is able to promote the UN sustainable development goals through contributions in the 
public discourse and research-based practice 

 has advanced information literacy and is able to critically analyze sources of 
information related to his/her field of study 

 has advanced religious literacy and is able to critically analyze the role of religion in 
community development and social innovation 

 has developed knowledge and skills related to e-learning and the use of technology in 
different processes of communication 
 

General Competences 

The Student 

 is able to analyze ethical dilemmas related to community development and social 
innovation 

 is able to apply theoretical knowledge in the development of practical projects related 
to community development and social innovation 

 is able to communicate knowledge concerning civil socity, community development and 
social innovation in a variety of contexts 

 is able to write an academic thesis and develop research proposals within his/her field 
of specialization 
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 is able to position own and others research within a larger context, i.e. within civil 
society studies, community development studies, diaconal studies, leadership studies, 
migration studies and/or intercultural studies  

 is able to reflect about, evaluate and develop her/his own professional role and the role 
of her/his own organization within civil society and community development in both a 
local and global perspective 

 has a deepened understanding of the possibilities and responsibilities of leadership in 
innovation processes 
 

4. Work and Teaching Methods 
 
One year of study consists of ten months full time work and represents 60 ECTS credits. The 
number of credits for each separate course, together with all relevant information necessary 
for the student, are described in the course descriptions. Methods of teaching are lectures 
and seminars, different types of group work, assignments based on the individual activity of 
each student and on his or her ability to work independently (or in groups), creatively and 
critically. The programme will also include varied forms of e-learning and will challenge the 
students to use technology in new ways in order to communicate across VIDs different 
campuses and with student and teachers in collaborating institutions in other parts of the 
world. 

The quality assurance system at VID is the tool to systematize and analyse information and 
feedback from participants in the programme. The system shall, in predictable and structured 
ways give VID information in order to develop both the study and the total learning 
environment.  

Each individual course will be evaluated and graded with a letter-grade (A-F) or Pass/Fail 
according to each separate course description. More information about the grading scale: 
https://www.vid.no/en/student/examination/gradingscale/ . See also 
https://www.vid.no/en/studies/rules-and-regulations-for-studies/ 
 

All courses require compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance. 

 

5. Internationalization 
 

VID Specialized University has a long history of international relations with universities and 
international research networks around the globe and has partner institutions in several 
countries. The Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies (FTDL) has a long 
tradition and high competence in the field of internationalization, stretching back to the first 
international student, who came from South Africa to Stavanger in 1864.  

Historical and contemporary experiences with internationalization are applied in teaching and 
research, and students are exposed to relevant knowledge on global perspectives within the 
field of intercultural competence, diaconia, and leadership studies. The programme also has 
a particular focus on the global aspects of the UN sustainable development goals. 
International students are enrolled every year in the program, hence all lectures are taught in 
English. 
 

VID has a long and relevant experience with student and teacher mobility. Therefore, the 
students are encouraged to study at one of our partner institutions abroad during the 
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programme. Such an experience will strengthen the students’ intellectual capacity, widen the 

students’ horizon, and provide a comparative perspective on the programmes’ courses. 

Studies at a university in different national context will provide student and faculty with 
international, updated knowledge in the various disciplines of the programme. 

 

6. Forms of Assessment 
 

The various modes of assessment are designed to be both adequate means of assessment 
of the quality of the students’ work and as a legal protection on behalf of the students. The 
different modes of assessment are developed in order to measure the learning outcome of 
each course and module. 

The following modes of assessments will be applied during the education: 

 written examination 
 home examination, individually or in groups  
 independent, written assignment of a certain length (Master’s Thesis) 
 essays 
 oral examination 
 written assignment or theme presentation to a group or seminar 
 oral assignment or theme presentation to a group or seminar 
 oral opposition/criticism of an assignment or course presentation 
 digital assignments 

 

7. Structure of the Study Programme 
 

The study programme contains 50 ECTS compulsory courses that are common for all 
students on both campuses. These courses will be taught as a combination of e-learning and 
seminars on both campuses. Each specialization contains 40 ECTS in addition to the 
master’s thesis (30 ECTS). All specialization courses are semi-compulsory, which means 
that one 10 ECTS course can be chosen as an elective course across the three 
specializations. 

Students are encouraged to spend either the third or the fourth semester abroad at one of 
our partner institutions. We are developing tailored exchange programmes together with 
some of these institutions. 
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Specialization 1: Diaconia, Community Development, and Christian Social 
Practice (Oslo Campus) 

 

Semester Course Course 

4. semester 
Spring term 

Master’s Thesis 

30 ECTS 

3. semester 
Fall term 

Alternative 2 

Studies abroad 

3. semester 
Fall term 

Alternative 1 

Field of specialization 

10 ECTS 

Science of Diaconia and 
Diaconal Practice 

 

Field of specialization 

10 ECTS 

Pastoral Care and 
Counseling 

 

Field of specialization 

10 ECTS 

Asset-based Community 
Development*  

 

2. semester 
Spring term 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Globalization, Diversity 
and Social Innovation 

 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Organization, 
Leadership, and Social 
Innovation 

Field of specialization 

10 ECTS 

 

Theology of Diaconia and 
Christian Social Practice 

1. semester 
Fall term 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Community Development 

VID profile 
course 

 

5 ECTS 

Theory of Science, Research 
Methods, and Research Ethics 

 

15 ECTS 

 

* Inclusive Development, Faith and Religion in Work with Migrants, Poverty Research, FBOs and 
International Development   
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Specialization 2: Value-based Leadership and Social Innovation (Oslo Campus) 

 

Semester Course Course 

4. semester 
Spring term 

Master’s Thesis 

30 ECTS 

3. semester 
Fall term 

Alternative 2 

Studies abroad 

3. semester 
Fall term 

Alternative 1 

Field of specialization 

10 ECTS 

Social Innovation 

 

Field of specialization 

10 ECTS 

Project Management 

 

Field of specialization 

10 ECTS 

Human Resources and 
Conflict Management 

 

2. semester 
Spring term 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Globalization, Diversity 
and Social Innovation 

 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Organization, 
Leadership, and Social 
Innovation 

Field of specialization 

10 ECTS 

 

Value-based Leadership 

1. semester 
Fall term 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Community Development 

VID profile 
course 

 

5 ECTS 

 

Theory of Science, Research 
Methods, and Research Ethics 

 

15 ECTS 

 

 

 

Specialization 3: Migration and Intercultural Relations (Stavanger Campus) 

 

Semester Course Course 

4. semester 
Spring term 

Master’s Thesis 

30 ECTS 

3. semester 
Fall term 

Alternative 2 

Studies abroad 

3. semester 
Fall term 

Alternative 1 

Field of specialization 

10 ECTS 

 

Migration and 
Intercultural Relations 

Field of specialization 

10 ECTS 

 

Migration and 
Development 

Field of specialization 

10 ECTS 

 

Fieldwork 

Text Studies 
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2. semester 
Spring term 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Globalization, Diversity 
and Social Innovation 

 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Organization, 
Leadership, and Social 
Innovation 

Field of specialization 

10 ECTS 

 

Transnational Religion 
and Migration 

1. semester 
Fall term 

Compulsory course 

10 ECTS 

 

Community Development 

VID profile 
course 

 

5 ECTS 

 

Theory of Science, Research 
Methods, and Research Ethics 

 

15 ECTS 
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Course Descriptions 
 

Community Development 

Course Content 

Community development (CD) aims at improving 
quality of life and well-being in different types of 
communities. It can be defined as both a process - 
the abilities of communities to act collectively and 
enhancing the ability to do so- and as an outcome - 
physical, social and economic. The UN Sustainable 
Development Goal (UN SDG) number 11 focuses on 
CD making “cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable.” As CD is an 
ideological, theoretical and practical approach to 
social life and the risk of social exclusion, it is 
ideologically sustained by a basic trust in people’s 

ability to improve their life chances. It concerns not 
only the material realm of community, but also social, 
cultural, economic, technical and environmental 
aspects, and is thus a complex and interdisciplinary 
field of study. 

This course will give advanced knowledge of the 
theoretical rationale, as well as the underlying 
foundations and theories of CD, related to the UN 
Sustainable Development Goals.  

The course will provide an extended overview of 
central traditions within community development 
(CD), amongst them also specific diaconal, faith 
based approaches. Students will learn methods and 
goals of CD as a practice-based and academic 
discipline that promotes participative democracy, 
sustainable development, rights, economic 
opportunity, equality and social justice, through the 
organization, education and empowerment of people 
within their communities. Power relations, both 
disempowerment and empowerment, will be a 
decisive aspect of community development studies. 

Main Subjects: 

 Theories of community and community development 

 CD in different contexts- universal, global South, global North 

 The UN Sustainable Development Goals 

 Participatory paradigms and practices 

 Social capital, human capital and community building 

 Power: disempowerment and empowerment in community development 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Compulsory 

 Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 1 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo and Stavanger 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 Sustainability in Community Development 

 CD and economic development- links, causal relationships and feedback loops 

 Urban and rural CD 

 Faith-based CD approaches 

 Theories and methodologies for studying community development 

 CD visioning, strategic planning, asset mapping and surveys 
 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has advanced knowledge of different community development theories and 
methodologies 

 has a deep understanding of the complex, interdisciplinary and multidimensional 
rationale of CD 

 can apply different theoretical perspectives to explain contextual CD processes and 
outcomes, including a faith-based context 

 has a deepened knowledge of the SDGs in relation to CD 

 has an advanced understanding of how contextual factors and power relations 
influence community development 

 

Skills: 

The Student 

 can critically analyse and discuss different theoretical perspectives related to CD 

 can reflect on contextually relevant and participatory CD practices 

 can reflect critically on the role of power, gender and culture in relation to CD 

 is able to analyse CD measures on macro-, meso- and micro- levels in different 
communities and contexts 

 is able to conduct a planning process for a community work project; including aims, 
participants, approaches, cost calculation, and evaluation, and demonstrate 
innovative reflections 

 can assess the role of context and of internal and external stakeholders for CD, 
especially the role of faith-based actors 

 

General Competence: 

The Student 

 can relate CD measures to the UN SDGs 

 is able to transfer knowledge of and skills from the field of CD to other research fields 

 can analyse critically the role of faith- and lifestands in CD 

 can include the perspectives of the UN SDGs into the planning of a CD-project 
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 is able to communicate with specialist as well as non-specialists about issues related 
to CD 

 

Work and Teaching Methods 

 lectures 

 group work 

 discussion 

 fieldtrips 
 

Compulsory Activities 

 Assignment: The students will be divided into groups early in the semester, and 
throughout the semester they will work on a proposal related to CD project. The 
assignment is based on a fictive case, where the students together create a plan for a 
community work project, including aims, participants, approaches, estimated costs, 
and evaluation, and present this as a poster at the end of the course. Approval is 
based on active participation in the group work and presentation in the class. 

 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 3 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 2500 words (+/- 10 %), and will focus on the 
discussion of different CD theories. 

 

Reading List 

Books 

Edwards, Michael (ed.) (2011). The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford 
University Press, 3-79; 197-108; 232-284; 443-492. 

 
Larsen, A.K., Sewpaul, V. & Hole, G.O. (eds) (2014) Participation in community work, 
International perspectives, London and New York: Routledge (in selection). 
 
Ledwith, Margret (2011). Community Development: A Critical Approach, Second Edition. 

Policy Press: Bristol, 1-202. (201 p.) 
 
Phillips, Rhonda & Pittman, Robert H. (eds.) (2015) An Introduction to Community 

Development (2nd. Ed.), in selection (approx.. 200p.) 
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Sachs, Jeffrey D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, 

New York. In selection (100p). 
 
Compendium 
 
Adams, R. (2009) ‘Being a critical practitioner’, in R. Adams, L. Dominelli. & M. Payne (2009) 

Critical practice in social work, Basingstoke: Palgrave Macmilliam, chapter 21, pp. 233- 248 

 
Addy, T. (ed.) (2017). Towards a convivial economy: the contribution of a re-

formecommunity diakonia in Europe. Lutheran World Federation, Department for 
Mission and Development, s. 1-58 (58p). 
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dmd-conviviality_theology_report.pdf 

 
Borgatti, Stephen P., Halgin, Daniel S. (2011). On Network Theory in: Organization Science 

Vol22. No5. Spt/oct. 2011 (pp 1168-1181) 
 
Butler, Judith; Habermas, Jürgen; Taylor, Charles (2011). The Power of religion in the Public 

Sphere. Columbia: Columbia University Press.(in selection, ca. 35 p) 
 
Henderson, P. & Thomas, D.N. (2013) Skills in Neighbourhood Work, 4th edition, London 
and New York: Routledge (in selection). 

 
Ledwith, Margret  Springett, Jane (2010). Participatory Practice: Community-Based Action for 
Transformative Change. Policy Press, Bristol, 13-100. (87p.) 
 
Macleod, Mary Anne ; Emejulu, Akwugo (2014). “Neoliberalism With a Community Face? A 

Critical Analysis of Asset-Based Community Development in Scotland”, Journal of 
Community Practice, 02 October 2014, Vol.22(4), p.430-450. 

 
Mtika, M.M.  & Kistler, M. (2017). “Contiguous community development”, Journal of Rural 

Studies 51 (2017) 83-92. (9p.) 
 
United Nations (2015). “UN General Assembly 25 September 2015. Transforming our world:  
the 2030 Agenda for sustainable development”. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
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Theory of Science, Research Methods and Research Ethics 

Course Content 

The course introduces general perspectives and 
issues related to the theory of knowledge and opens 
for further reflections on theory of science traditions 
in health studies, social studies, theology, diaconia, 
organization and management studies. The 
relationship between science and values and 
between various positions in the theory of science 
will be explored. Implications for research in the 
different subjects will be discussed. 

The course presents the scientific basis for 
qualitative research design, research methods, 
systematization and key concepts. It explicates 
different ways of generating data, analytical 
procedures and different traditions of interpretation. 
Processes related to openness, contextualization, the 
involvement of users, the potential influence of the 
researcher, and ethical responsibility are clarified. 

The course also provides a scientific basis for 
quantitative methods, an introduction to key 
concepts, different types of design and methods for 
collecting quantitative data. Applications, possibilities 
and limitations for different designs and methods are 
discussed. It also introduces different traditions of 
analysis 

The course prepares the students for writing the 
master's thesis and has a focus on increasing 
student information skills. The course also addresses 
ethical challenges related to research involving 
vulnerable groups, and addresses key principles and 
guidelines for research ethics and in an 
interdisciplinary perspective. 

 

Main Subjects: 

 Scientific and professional knowledge 
 Central traditions in science and knowledge theory: empirical traditions, 

hermeneutics, phenomenology and social constructivism 
 Various methods for generating qualitative data, such as interview, field studies, 

document analysis 
 Analysis of qualitative data and presentation of findings 
 Various methods for generating quantitative data. Principles for operationalization of 

variables and methods for selection procedures 
 Statistical analysis and presentation of quantitative data 
 Research ethics 

 

Course Code:  

Number of ECTS: 15 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Compulsory 

 Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 1 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo and Stavanger 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
30 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
15 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
375 hours 

Total Workload: 
405 hours 

Prerequisites: None 
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Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has deepened knowledge of various philosophy of science and knowledge-based 
principles and of hermeneutical traditions of textual interpretation 

 has specialized insights concerning the implications of the general theory of science 
debate for one's own field of study 

 has advanced knowledge of essential characteristics of qualitative and quantitative 
research designs and research methods 

 has profound knowledge of how data are generated in qualitative research projects 
 has advanced knowledge of different analytical perspectives and how these are used 

in qualitative research 
 has profound knowledge of principles for generating quantitative data, as well as 

knowledge about the operationalization of variables and selection procedures in 
quantitative research projects 

 has advanced knowledge of concepts and analytical approaches in quantitative 
research traditions 

 has profound knowledge of current laws and guidelines for research ethics in either 
the humanities, social science or health science research tradition 

 

Skills: 

The Student 

 can reflect on science and knowledge traditions and critically assess their importance 
for research within one’s own field of study 

 can design an independent and limited research project in which science theory, 
qualitative and / or quantitative research methods are reflected and applied 

 can generate and analyze data according to scientific methods that are relevant for 
the candidate's own field of study 

 can evaluate and disseminate possibilites and limitations concerning qualitative, 
quantitative and textual analytical methods and assess contexts for their appropriate 
application 

 can evaluate and treat sources critically, and refer to applied research in a correct 
way 

 can identify and reflect on research ethical issues and apply research ethical 
guidelines when using qualitative and quantitative research methods 

 

General Competence: 

The Student 

 has deep knowledge of scientific argumentation and of different positions in 
contemporary academic debates 

 can apply methodological knowledge and knowledge of and skills in the theory of 
science on new academic areas 
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 can analyze and critically reflect on research projects and the relevance of scientific 
articles for one’s own field of study 

 can evaluate and disseminate general research ethical requirements within either the 
humanities, social science or health science research tradition 

 

Work and Teaching Methods 

 Digital lessons and “flipped classroom” 
 Seminars and lectures 
 Various student-active learning methods, e.g., a forum on a learning platform or 

presentation of specific topics in smaller groups 
 Interdisciplinary group work  
 

Compulsory Activities 

 The students must complete a work requirement within each of the course's two 
methodology disciplines. The work requirements may be of different kinds, such as 
practical exercises, digital multiple choice tests, group presentations, etc. One may 
also work with method in a draft project description. 

 The students must write an individual essay on a theory of science problem (1500 
word +/- 10 %). 

 The students must attend a seminar in information literacy and academic writing, 
normally 10 hours (80% presence is required in order to validate the seminar). The 
seminar includes a multiple choice test covering aspects of information literacy and 
academic writing, including knowledge of VID guidelines for writing master’s thesis 

(can be found at: https://www.vid.no/en/library/writing-a-paper/). 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance. 

 

The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 3 weeks A-F 

Additional Information about Assessement:  

A three week individual written home exam on a given topic (4000 words +/- 10 %) 
 

Reading List 

The reading list consists of approximately 1200 pages. 1000 pages are general and for all 
specialisations. 200 are specific for each of the three specialisations. 

 

Philosophy of Science 



59/18 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng - 18/01795-7 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng : Revidert studieplan for masterutdanning i Community Development and Social Innovation

  

16 
 

Okasha, Samir. Philosophy of Science: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University 
Press, 2016 (140 p.) 

Zimmermann, Jens. Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford, Oxford University 
Press, 2015 (160 p.) 

 

Qualitative method 

Hammersley, Martyn and Paul Atkinson. Ethnography – Principle in Practice (3rd ed.). 
London: Routledge, 2007. (266 p) 

 

Compendium 

Atkinson, Paul and Amanda Coffey. “Analysing Documentary Realities”. In Qualitative 
Research. Issues of Theory, Method and Practice, ed. David Silverman (3rd ed.). 
London: Sage, 2011. (16 p) 

Drønen, Tomas Sundnes. “Anthropological Historical Research in Africa: How Do We Ask?” 

in History in Africa 33 (2006): 137-153. (16 p) 

Kvale, Steinar and Svend Brinkmann. Interviews. Learning the Craft of Qualitative Research 
Interviewing (3rd ed.), chp. 6-8. Los Angeles: Sage, 2014. (62 p) 

Silverman, David. Interpreting Qualitative Data. A Guide to the Principles of Qualitative 
Research (5th ed.), chp. 5-6. Los Angeles: Sage, 2014. (54 p) 

 

Quantitative method 

Canning, John. Statistics for Humanities. Brighton, 2014. Freely downloadable from 
http://statisticsforhumanities.net/book/ (150 p.) 

 

Research ethics 

General guidelines for research ethics https://www.etikkom.no/forskningsetiske-
retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/general-guidelines-for-
research-ethics/ (2 p.) 

 
The European Code of Conduct for Research Integrity, ALLEA 2017 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-

conduct_en.pdf) (6 p.) 
 
The Act on ethics and integrity in research. https://www.etikkom.no/en/library/practical-

information/legal-statutes-and-guidelines/the-act-on-ethics-and-integrity-in-research/ 
(2 p.) 

 
 
Discipline-specific: 
 
Specialisation Diaconia, Community Development and Christian Social Practice 



59/18 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng - 18/01795-7 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng : Revidert studieplan for masterutdanning i Community Development and Social Innovation

  

17 
 

 

Angell, Olav Helge and Lina Molokotos-Liederman (2017). «Using case studies in religion, 
values and welfare research», in Lina Molokotos-Liederman, with Anders Bäckström and 
Grace Davie (ed), Religion and Welfare in Europe. Gendered and Minority Perspectives, 37-
51. Bristol: Policy Press. (15 pp) 

 

Bäckstrom, Anders (2014). «Religion Between the Private and the Public: About Diaconal 
Studies as an Academic Field», in Stephanie Dietrich, Kari Karsrud Korslien, Kjell 
Nordstokke and Knud Jørgensen (eds) Diaconia as Christian Social Practice. An 
Introduction, 168-183. Oxford: Regnum. (15 pp). 

 

Edgardh, N. (2010). Gender and the Study of Christian Social Practice. I: Diaconia. Journal 
for the Study of Christian Social Practice 1 (2): 199-213. (14 pp.) 

Haugen, Hans Morten (2014). «Diakonia as Rights-Based Practice», in Stephanie Dietrich, 
Kari Karsrud Korslien, Kjell Nordstokke and Knud Jørgensen (eds) Diaconia as Christian 
Social Practice. An Introduction, 123-138. Oxford: Regnum. (15 pp). 

Leis-Peters, A. (2014). Hidden by civil society and religion? Diaconal institutions as welfare 
providers in the growing Swedish welfare state. Journal of Church and State, 56 (1): 105-
127. (22 pp.) 

Nordstokke, Kjell (2014). «The Study of Diakonia as an Academic Discipline», in Stephanie 
Dietrich, Kari Karsrud Korslien, Kjell Nordstokke and Knud Jørgensen (eds) Diaconia as 
Christian Social Practice. An Introduction, 46-61. Oxford: Regnum. (15 pp) 

 

Nordstokke, Kjell (2011). Liberating Diakonia. Trondheim: Tapir (41-62; 77-88; 111-118) (42 
pp) 

Repstad, Pål (2017). «Between contextuality and comparability: a dilemma in qualitative 
comparative case studies», in Lina Molokotos-Liederman, with Anders Bäckström and Grace 
Davie (ed), Religion and Welfare in Europe. Gendered and Minority Perspectives, 25-36. 
Bristol: Policy Press. (12 pp) 

 

Stifoss-Hansen, Hans (2014). «Diakonia as Professional Practice: Perspectives on Research 
and Education», in Stephanie Dietrich, Kari Karsrud Korslien, Kjell Nordstokke and Knud 
Jørgensen (eds) Diaconia as Christian Social Practice. An Introduction, 62-74. Oxford: 
Regnum. (13 pp) 

 

Swart, I. (2016). Relating to the Poor: Conceptualizations of Christian Diaconal Practice 
Considered Through the Lens of Human Dignity. I: Diaconia. Journal for the Study of 
Christian Social Practice 7 (1): 3-26 (23 pp.) 

 

Weber, M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London & New York: 
Routledge, selected parts (30 pp.) 
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Specialisation Value-based Leadership and Social Innovation 

 

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and 
implementation for novice researchers. Qualitative Report, 13(4), 544-559. Retrieved from 
http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf  (16 pp) 

 

Czarniawska, B. (2014). Why I think shadowing is the best field technique in management 
and organization studies. Qualitative Research in Organizations and Management: An 
International Journal, 9(1), 90-93. doi:https://doi.org/10.1108/QROM-02-2014-1198 (4 pp) 

 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of 
management review, 14 (4):532-550. (18 pp). 

 

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 
12(2), 219-245. doi: https://doi.org/10.1177/1077800405284363 (27 pp) 

 

Ghoshal, Sumantra 2005: Bad Management Theories Are Destroying Good Management 
Practices. Academy of Management Learning & Education, Vol No 4, No 1, 75-91 (16 pp) 

 

Haverland, M., & Yanow, D. 2012. A Hitchhiker’s Guide to the Public Administration 
Research Universe: Surviving Conversations on Methodologies and Methods, Public 
Administration Review, 72, pp 401-408 (8 pp) 

 

Hollis, Martin 2007 [1994]: The Philosophy of social science. An introduction. (Ch 1: 
Introduction). Cambridge: Cambridge University Press, 5th print 2007 (22 s) 

 

Morgan, G. 1980. Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory, 
Administrative Science Quarterly, 25(4), 1980), pp. 605-622 (18 pp) 

 

Schultz, M. & Hatch, M.J. 1996. Living with Multiple Paradigms: The Case of Paradigm 
Interplay in Organizational Culture Studies, The Academy of Management Review, 21(2), pp. 
529-557 (29 pp) 

 

Struminska-Kutra, M. 2016. Engaged scholarship: Steering between the risks of paternalism, 
opportunism, and paralysis, Organization, 23(6), pp. 864-883 (20 pp) 

 

Willmott, Hugh 1990: Beyond paradigmatic closure in organizational enquiry. In: Hassard, 
John & Denis Pym 1990: The Theory and Philosophy of Organizations. London/New York: 
Routledge (16 pp) 
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Zanoni, P., & Van Laer, K. (2015). Collecting Narratives and Writing Stories of Diversity. In R. 
Bendl, I. Bleijenbergh, E. Henttonen, & A. J. Mills (Eds.), The Oxford Handbook of Diversity 
in Organizations (pp. 337-354). Oxford, UK: Oxford University Press. (18 pp) 

 

Specialisation Migration and Intercultural Relations 
 
Barth, Fredrik, ed. [1969] (1998). Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of 
Cultural Difference, 1-39. Long Grove, Ill: Waveland Press. (39 p.) 

 

Castles, Stephen, Hein de Haas og Mark J. Miller. 2014. The Age of Migration: International 
Population Movements in the Modern World. 5th edition. Palgrave MacMillan: 25-82. (57 s.) 

 

Carling, Jørgen, Marta Bivand Erdal and Rojan Ezzati. 2014. “Beyond the Insider–Outsider 

Divide in Migration Research.” Migration Studies 2, 1: 36-54. (18 s.) 

 

Drønen, Tomas Sundnes. (2006). “Scientific Revolution and Religious Conversion – A Closer 
Look at Thomas Kuhn’s Theory of Paradigm-Shift”, Method and Theory in the Study of 
Religion, vol. 18, 3/2006: 232-254. (23 p.) 

 

Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York, NY: Basic Books, 1973, 3-30. (27 
p.) 

 

Løland, Ingrid (to be published). “Negotiating Paradise Lost: Refugee Narratives of pre-war 
Syria. A Discursive Approach to Memory, Metaphors and Religious Identifications.” (15 p.) 
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Worldviews, Values and Relations in Professional Practice 

Course Content 

The course is VID's profile course for all master 
programs. The course focuses on professional 
practice both on a local and on a global level with an 
emphasis on a value-conscious attitude, and an 
understanding of VID's diaconal values. 

The course focuses on challenges related to power 
relations and to the worldview and value related to 
pluralism of professional practice. The course 
focuses on developing an understanding of the 
significance of one’s one worldview and value 

preferences in relation to persons with a multitude of 
values and worldviews. 

 

Main Subjects: 

 Values in professional practice 
 The multicultural society 
 The tension between cultural diversity, 

secularization and individualization as a 
context for professional practice 

 Critical reflection on one’s own 

preconceptions and values 
 Power perspectives in professional practice 
 Diaconal and faith based traditions in 

professional practice 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will 
following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has knowledge of critical discourses concerning power relations and values in relation 
to professional practice 

 has knowledge of the traditions and roles of faith-based and diaconal actors in 
society, health and welfare 

 has in depth knowledge of the significance of the recipients worldviews and values for 
professional practice 

 

Skills: 

The Student 

 can analyze professional issues within the context of the contemporary plurality of 
worldviews and cultural preferences  

Course Code:  

Number of ECTS: 5 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Compulsory 

 Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 1 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo and Stavanger 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
10 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
5 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
120 hours 

Total Workload: 
135 hours 

Prerequisites: None 
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 can thematize and analyze the meaning of worldviews and value preferences for 
professional practice 

 can identity and critically relate to power relationships in professional contexts 

 

General Competence: 

The Student 

 can take part in interdisciplinary value discussions 
 

Work and Teaching Methods 

 Online lessons 
 Seminars/lectures 

 Student-oriented methods that promote interdisciplinary reflection and discussion 
 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam One Semester Bestått/ikke bestått 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 2000 words (+/- 10 %). 

At the beginning of the course (at the end of the first gathering or equivalent) the assignment 
text is presented. The assignment is an essay that students will work with during the course 
and which will be submitted approximately 1 week after the last teaching or student activity. 
The assignment will emphasize knowledge and analysis or discussion of key topics in the 
subject and their relevance to the student's specific subject and profession. 

 

Reading List 

Books: 

Dietrich, S. et al. (2016). Diakonia in a gender perspective. Oxford: Regnum Books 
International. (266 p.) 

 

Compendium: 

Aadland, E. (2010). Values in professional practice: Towards a critical reflective 
methodology. Journal of business ethics, 97 (3), s. 461-472. (11 p) 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/98881/aadland.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Beaman, L. G. (2014). Deep equality as an alternative to accommodation and tolerance. 

Nordic journal of religion and society, 27(2), s. 89-111 (22 p) 

Dahl, Øyvind. (2006). “Communication in a Globalized World”. In Aspects of Intercultural 
Dialogue, ed. Nancy Aalto and Ewald Reuter, Köln: Saxa Verlag, 95-107., (12 p) 
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Dietrich, S. (2014). Reflections on core aspects of diaconal theory. I: Dietrich, S. (red.) 
Diakonia as Christian social practice: an introduction, Oxford: Regnum, s. 13-27 (24 p) 

Dinham, A. (2017) “Religious Literacy in Public and Professional Settings”. I: Crisp, B. (ed.), 

Routledge International Handbook of Religion, Spirituality and Social Work, Melbourne: 
Routledge, s. 257-264 (7 p)  

Drønen, Tomas Sundnes. (2009) “Intercultural Communication and Religious Change – The 
Dii, Norwegian Missionaries and Ferdinand de Saussure.” Studia Theologica 63: 3-18. (15 p) 

Salo-Lee, Liisa.(2006)  «Intercultural Competence Research: Focuses and Challenges». In 
Dahl, Øyvind, Iben Jensen and Peter Nynäs (eds.). Bridges of Understanding. Perspectives on 
Intercultural Communication, Oslo: Oslo Academic Press, 129-140 (12 p) 

 

In total: 369 p. 
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Globalization, Diversity and Social Innovation 

Course Content 

In the 21st century many of the societal challenges 
are global challenges with local impacts. Whether it’s 

climate change, demographic change, poverty, or 
migration; such challenges cannot be addressed 
solely by governments or markets. Rather, they 
require collaborative approaches, where solutions 
are co-produced by public and non-public actors, 
including non-governmental organizations, 
companies, community associations, users of social 
and health services and academics. These 
collaborations involve diversity of individuals in terms 
of ethnicity, cultural and religious background, 
gender, class, professional and life experiences.  

Such a diversity facilitates development of social 
innovations: new ideas (products, services and 
models) that simultaneously meet social needs (more 
effectively than alternatives) and create new social 
relationships or collaborations. 

The course introduces students to various theories of 
globalization and links them to collaborative problem 
solving, social innovation and change taking place 
locally. 

Main Subjects: 

 Global trends and global problems. 
Theoretical frameworks for the analysis of 
different phenomena of globalization. 

 Diversity as a challenge and opportunity. 
Theoretical and empirical approaches to 
diversity and social change. 

 Social Innovation. Expanding the realm of 
possibilities through bottom up processes. 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has thorough knowledge of a variety of theories which explain how local surroundings 
respond to challenges of globalization 

 can apply this theoretical knowledge to related academic fields such as cultural, 
organizational, and innovation studies 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Compulsory 

 Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 1 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo and Stavanger 

Semester: Spring 

Compulsory Attendance: Yes 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 is aware of multilevel and complex nature of social problems and is able to use 
theoretical knowledge of complexity to draw conclusions for leadership, intercultural 
communication and organizing innovative processes 

 has advanced knowledge of intersectionality and complexity in a globalized world 

 

Skills: 

The Student 

 can use theoretical knowledge to draw conclusions for leadership, intercultural 
communication and organizing innovative processes 

 can analyze existing theories related to globalization and social and organizational 
change and apply them on practical problems formulated as real or invented case-
studies. 

 is able to recognize consequences of global change and technological development, 
and propose practical, innovative solutions in order to relate to and implement such 
changes at a future workplace. 

 is able to critically and constructively relate to scientific and public discussions about 
globalizatoin and social change, e.g. by writing an academic essay or  a popular 
texts.  

 

General Competence: 

The Student 

 has aquired an advanced understanding of how diversity facilitates development of 
social innovations, especially in civil society organizations. 

 has developed a critical reflection on the role of power, gender and culture in relation 
to diversity and social innovation. 

 has tools for analyzing her/his professional role and the role of her/his organization in 
the processes involving global challenges (as outlined in the UN sustainable 
development goals), diversity and social innovation  

 

Work and Teaching Methods 

 Digital lessons and “flipped classroom” 
 Lectures 
 Group work 
 Discussion 
 

Compulsory Activities 

 Essay 
 Digital assignment 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 
 

Assessment 
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Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 2 days A-F 
Posters in Groups 3 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
The exam is a combination of an individual writing assignment (case-based) and group 
project (poster). Students will hand in an essay (2000 words +/- 10%). Later on within small 
groups, students will prepare a poster presenting a comparative analysis of the individual 
essays. The analysis should focus around one of the major subjects of the course (e.g. 
global challenges, diversity, innovation) and use theoretical concepts introduced during the 
course. The two exams have equal value (50/50) for the final grade. 

 

Reading List 

Books 

Steger, M. B. (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 
Press. (148 p.) 

Stiglitz, J. E. (2017). Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era 
of Trump. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 1-97, 341-394. (150 p.) 

Verweij, M. and M. Thompson (Eds.). (2006). Clumsy Solutions for a Complex World. 
Governance, Politics and Plural Perceptions. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (255 p.) 

 

Compendium 

Adogame, Afe et al. (2008). Unpacking the New. Critical Perspectives on Cultural 
Syncrenization in Africa and Beyond (p. 1-26). Wien: Lit Verlag. 

Ayob, N., Teasdale, S. and Fagan, K. (2016). How Social Innovation ‘Came to Be’: Tracing 

the Evolution of a Contested Concept. Journal of Social Policy, 45(4), 635-653. 
doi:10.1017/S004727941600009X (18 p.) 

Barber, B. (2012). Jihad vs. McWorld. I F. J. Lechner & J. Boli (Red.), The Globalization 
Reader (32-40). Malden: Wiley-Blackwell. (9 p.) 

Drønen, T. S. (2013). Globalisation, Pentecostalism, and Islam in Northern Cameroon. 
Megachurches in the Making? Leiden: Brill, 13-36. (24 p.) 

Hargrave, T., Van De Ven, A. (2006) A Collective Action Model of Institutional Innovation, The 
Academy of Management Review, 31(4), pp. 864-888 (25 p.) 

Johannessen, Ø. L. (2006). Coping with Cultural Encounters in Education. I Ø. Dahl, I. 
Jensen & P. Nynäs (Red.), Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural 
Communication (p. 171-183), Oslo: Oslo Academic Press. (13 p.) 

Scholte, J. A. (2005). Globalization: a critical introduction. Basingstoke: Palgrave, 49-84. (35 p.) 

Skjortnes, Marianne and Heidi Holt Zakariassen. (2010). ”Even with higher education you 
remain a woman”. A Gender Perspective on Higher Education and Social Change in the 

Toliara Region of Madagascar, in Gender and Education, Routledge, Taylor & Francis 
Group, no. 2, vol 22. 
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Stier, Jonas. (2003). “Internationalisation, Ethnic Diversity and the Acquisition of Intercultural 
Competencies”, Intercultural Education, 14(1): 77-91 (14 p.)  

Vásquez, M. A. & Knott, K. (2014). Three dimensions of religious place making in diaspora. 
Global Networks, 14(3), 326-347. (21 p.) 

Zeleza, Paul Tiyambe. (2003). Rethinking Africa's Globalization: The Intellectual Challenges. 
Vol. 1(p. 1-30). Asmara: Africa World Press, Inc. 

 

Total approximately 780 p. 
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Organization, Leadership and Social Innovation 

Course Content 

The course will provide an extended overview of how 
social and organizational change is conceptualized 
within organization, management and leadership 
theories. Students will get an understanding of 
organizations as complex, social and value laden 
structures, in constant interaction with an external 
social, institutional and cultural environment. The 
course focuses on understanding how societal and 
inter-organizational dynamics requires capacity for 
adaption and change. This capacity is crucial for 
developing social innovation that address global 
challenges in their global and local displays.  

The course enhances understanding of the role of 
the leader in establishing, maintaining and changing 
organizations as well as her/his role in facilitating 
innovation processes. Special attention is given to 
the inter-organizational and culturally diverse 
contexts of organization and leadership. 

 

Main Subjects: 

 Main theoretical traditions in organization 
studies 

 Leadership and management as roles and 
practices 

 Leadership in inter-organizational contexts 

 Organizational values 

 Cross cultural management 

 Organizing for change and social innovation 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has gained advanced knowledge of different theoretical perspectives on organization, 
innovation and leadership 

 can apply different theoretical perspectives to explain how organizations develop and 
change in dynamic interaction with multiple stakeholders 

 has an advanced understanding of how contextual factors influence organization, 
innovation and leadership 

 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Compulsory 

 Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 1 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo and Stavanger 

Semester: Spring 

Compulsory Attendance: Yes 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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Skills: 

The Student 

 can analyze the structure and operation of organizations in order to contribute to 
facilitate innovation process 

 can apply acquired knowledge on own leadership practice 

 can assess the role of context and of internal and external stakeholders for 
organization, innovation and leadership 

 

General Competence: 

The Student 

 has acquired an advanced understanding of organizations, leadership and innovation 
processes 

 has developed a critical reflection on the role of power, gender and culture in relation 
to organizing, leadership and innovation  

 has tools to facilitate organizing around development challenges 
 

Work and Teaching Methods 

 Digital lessons and “flipped classroom” 
 Lectures 
 Group work 
 Discussion 

 

Compulsory Activities 

 Assignment: Application of theoretical perspectives to analyze the profile of a chosen 
leader (1500 words) 

 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 
 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 5 days A-F 

Additional Information about Assessement: 

The home exam consists of an essay of 2500 words (+/- 10 %). 
 

Reading List 

Books 
Arnulf, J. (2014). A brief introduction to leadership. Oslo, Norway: Universitetsforlaget. (60 

pp.) 
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Mahadevan, J. (2017). A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about 
cross-cultural management. London, UK: Sage. (135 pp.) 

Leca, B., Battilana, J., & Boxenbaum, E. (2008). Agency and institutions: A review of 
institutional entrepreneurship: Harvard Business School Cambridge, MA.  

Scott, W. R., & Davis, G. F. (2016). Organizations and organizing. Rational, natural, and 
open systems perspectives (International student ed.). New York: Routledge. 
(Chapters 1-5; 122 pp) 

Selznick, P. (1957). Leadership in administration: A sociological interpretation. Berkeley, CA: 
University of California Press. Ch. 1 and 5 (52 pp.) 

 
 
Articles 
Almog-Bar, M., & Zychlinski, E. (2014). Collaboration between philanthropic foundations and 

government. International Journal of Public Sector Management, 27(3), 201-211. doi: 
https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2013-0036 (11 pp.) 

Amis, J., Slack, T., & Hinings, C. R. (2002). Values and organizational change. The Journal 
of Applied Behavioral Science, 38(4), 436-465. doi: 
https://doi.org/10.1177/002188602237791 (30 pp) 

Askeland, H. (2017). Value-based leadership: Overview of the historical trajectory 
(Unpublished translation). In E. Aadland & H. Askeland (Eds.), Verdibevisst ledelse 
[Value-based leadership]. Oslo: Cappelen Damm. (23 pp.) 

Askeland, H., & Aadland, E. (2017). What are values and what do the benefit? (Unpublished 
transalation). In E. Aadland & H. Askeland (Eds.), Verdibevisst ledelse [Value-based 
leadership]. Oslo: Cappelen Damm. (23 pp.) 

Castaño, N., de Luque, M. F. S., Wernsing, T., Ogliastri, E., Shemueli, R. G., Fuchs, R. M., 
& Robles-Flores, J. A. (2015). El Jefe: Differences in expected leadership behaviors 
across Latin American countries. Journal of World Business, 50(3), 584-597. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2014.12.002 (14 pp.) 

Dacin, M. T., Goodstein, J., & Richard Scott, W. (2002). Institutional theory and institutional 
change: Introduction to the special research forum. Academy of Management Journal, 
45(1), 45-56. doi: https://doi.org/10.5465/amj.2002.6283388 (13 pp) 

Girei, E. (2016). NGOs, Management and Development: Harnessing Counter-Hegemonic 
Possibilities. Organization Studies, 37(2), 193-212. doi: 
https://doi.org/10.1177/0170840615604504 (20 pp.) 

Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: a 
qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 765. 
doi:10.1037/0021-9010.87.4.765 (16 pp.) 

Kuada, J. (2010). Culture and leadership in Africa: a conceptual model and research 
agenda. African Journal of Economic and Management Studies, 1(1), 9-24. doi: 
https://doi.org/10.1108/20400701011028130 

Mintzberg, H. (1994). Rounding out the manager's job. Sloan Management Review, 36(1), 
11. (16 pp.) 

Steen-Johnsen, K., Eynaud, P., & Wijkström, F. (2011). On Civil Society Governance: An 
Emergent Research Field. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations, 22(4), 555. doi:10.1007/s11266-011-9211-7 (11 pp.) 

Uhl-Bien, M., & Arena, M. (2018). Leadership for organizational adaptability: A theoretical 
synthesis and integrative framework. The Leadership Quarterly, 29(1), 89-104. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.12.009 (16 pp.) 
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Compendium 
Alvesson, M., & Billing, Y. D. (2009). Understanding gender and organizations. London, UK: 

Sage. Ch. 2 and 4 (56 pp.) 
Kraatz, M. S., & Block, E. S. (2008). Organizational implications of institutional pluralism. In 
R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, & K. Sahlin (Eds.), The Sage handbook of 
organizational institutionalism (Vol. 840, pp. 243-275). (33 pp) 
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Theology of Diaconia and Christian Social Practice 

Course Content 

The course will introduce main sources of theological 
reflection and give an introduction into main aspects 
of Christian doctrine in relation to diaconia It will 
focus on diaconal perspectives in the Bible and in 
systematic theology, and how diaconia can be 
understood as a part of the church’ mission. The 

students will be introduced to hermeneutic methods 
in relations to different theological traditions. 

Main Subjects: 

 Sources of theological reflection 
 Diaconia and the three articles of faith 

 Diaconia and Christian anthropology  

 Diaconia in the Bible and in Church history 
 Compassion, love, hospitality and care as 

biblical motifs  
 Gender issues in Diaconia  
 Christianity and the World Religions 
 Methods of Biblical hermeneutics  
 Development and social transformation from 

a theological perspective 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will 
following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has acquired formal knowledge of central 
doctrinal issues within Christian theology  

 has gained advanced knowledge on diaconia 
from different Biblical perspectives 

 has an advanced understanding on how hermeneutic methods can be used to 
understand the concept of diaconia in different contexts 

Skills: 

The Student 

 can apply acquired knowledge on diaconia in different contexts 
 can analyse biblical passages considering the relevance for diaconal practice 

General Competence: 

The Student 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 1 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Spring 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 has developed a critical reflection on the ambiguous role of churches in processes of 
change and transformation 

 has developed the ability to communicate his/her reflections on diaconia to specialist 
and non-specialist audiences 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 

 Group work 

 Discussion 

 Presentation of individual projects 
 

Compulsory Activities 

 Two individual coursework requirements, one written assignment of approx. 1000 
words and one oral presentation on a given subject 

 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 
 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home exam 3 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 1500 words (+/- 10 %). 

 

Reading List 

Brodd, Sven-Erik: «Diakonia through Church History. Five ecclesiological models.” In: Brodd, 

Sven-Erik et al. (1999): The theology of diaconia. Uppsala: Samaritterhemmet, 5-26. 

 

Conradi, EM (2008). Angling for Interpretation: a first introduction to biblical, theological and 
contextual hermeneutics. Stellenbosch: SUN Press (120 p) 

 

Collins, J.N. (2002).Deacons and the Church. Making Connections between old and new. 
Harrisburg PA: MorehousePublishing. P.27--‐65, (38p.) 

 

Dietrich, S (2014). “‘Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed 
each other’ (Psalm 85:10): Biblical and systematic theological perspectives on diakonia as 

advocacy and fight for justice.” In: S Dietrich, K Jorgensen, KK  Korslien & K. Nordstokke 

(eds.), Diakonia as Christian Social Practice: An Introduction. Regnum Books International, 
pp. 28-45 (17p) 
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Dietrich, S (2016). “‘Poverty has a woman’s face’: Theological arguments for a gender-based 
approach to diakonia.” In: S Dietrich, K Jorgensen, KK  Korslien & K. Nordstokke (eds.), 
Diakonia in a Gender Perspective. Regnum Books International, pp. 11-23 (12p) 

Ela, J-M (1986); “An African reading of Exodus” IN: Ela, J-M. African Cry. Wipf and Stock, 
pp. 28-38 (10p) 

 

Hays, R. B. (1997).The Moral vision of the New Testament community, cross, new creation: 
a contemporary introduction to New Testament ethics. Edinburgh: T& T Clark. P. 1-100 
(100p) 

 

Hunter, J (2012). “The Bible and the quest for developmental justice: The case of orphans in 

Namibia.” In: MR Gunda & J. Kügler (eds.), The Bible and Politics in Africa. University of 
Bamberg Press, pp. 61-80 (19p) 

Leonard G. S. (ed.) (2010) . “Challenge to the Church: The Kairos Document” In: (revised ed.), 

Leonard, G.S. (2010) The Kairos Documents, Ujamaa Centre for Biblical and Theological 
Community Development and Research (80p) 

Longenecker, Bruce W. (2010): Remember the Poor: Paul, Poverty, and the Greco-Roman 

World. Grand Rapids: Eerdmans, P. 108--‐156 (42p) 

 

Mapuranga, TP (2012). “An analysis of the application of 1 Corinthians 14:34-35 and I 
Timothy 2:11-14: The politics of Pentecostalism and women’s ministries in Zimbabwe.” In: 

MR Gunda & J. Kügler (eds.), The Bible and Politics in Africa. University of Bamberg Press, 
pp. 379-394 (15p) 

 

Mueller, Stephen P. (2006) Called to believe: a brief introduction to Christian Doctrine. The 
Amazon Book Review (approx..175p) 

 

Neuenfeld, Elaine (2016) “Women’s Religious Experiences and Gender Justice Perspectives 

on Biblical Narratives: Building Bridges to Diaconal Practices” In: Dietrich, Jørgensen, 

Korslien, Nordstokke (ed) (2016) Diakonia in a gender perspective. Regnum pp. 24-33 (9p) 

 

Nordstokke, Kjell (2011): “The deacon in the New Testament”. In: Kjell Nordstokke: 
Liberating Diakonia. Trondheim: Tapir, P.65-76 (12p) 

 

Nordstokke, K (2016). The feminization or engendering of diakonia: New Testament 
perspectives.”  In: S. Dietrich, K. Jorgensen, K.K. Korslien & K. Nordstokke (eds.), Diakonia 

in a Gender Perspective. Regnum Books International, pp. 34-45 (11p) 
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Nunez, EA. (1984). “The church in the liberation theology of Gustavo Gutiérrez: Description 

and hermeneutical analysis.” In: DA Carson (ed.), Biblical Interpretation and the Church: Text 

and Context. Paternoster Press, pp. 151-194 (43p) 

Park, AS (1984). “Minjung theology: A Korean contextual theology.” Indian Journal of 

Theology 33(Oct-Dec): pp. 1-11 (10p) Knox Press. pp 17-45 (28 p.) 

Schüssler Fiorenza, E (2008). “Reading Scripture in the context of Empire.” In: C Briggs 

Kittredge, EB Aitken & JA Draper (eds.), The Bible in the Public Square: The Signs of the 
Times. Fortress Press, pp. 157-172 (15p). 

Verster, P (2012). “Empowering the poor: The Bible and the poor in informal settlements in 
Africa with reference to Mangaung, South Africa.”  In: MR Gunda & J. Kügler (eds.), The 

Bible and Politics in Africa. University of Bamberg Press, pp. 314-339 (25p) 

Warrington, K (2006). Healing and suffering in the Bible. International Review of Missions, 
Volume 95, nos. 376/377, pp. 154-164 (10p). 

West, G (2012). “Tracing the ‘kairos’ trajectory from South Africa (1985) to Palestine (2009): 

Discerning continuities and differences.” Journal of Theology for Southern Africa 143 (2012): 
pp. 4-22  (18p).   

Wire, AC (2008). “Communities reading the Bible and public vision.” In: C Briggs Kittredge, 

EB Aitken & JA Draper (eds.), The Bible in the Public Square: The Signs of the Times. 
Fortress Press, pp. 197-204 (7p) 

WCC (1982). Baptism, Eucharist and Ministry (Faith and Order Paper No. 111, the "Lima 
Text"). Geneva: World Council of Churches. 

 

 

 



59/18 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng - 18/01795-7 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng : Revidert studieplan for masterutdanning i Community Development and Social Innovation

  

35 
 

Science of Diaconia and Professional Practice 

Course Content 

Diaconia can be described as Christian social 
practice and belongs to the mission of the church, but 
both its understanding and practice varies. The 
course provide integrated perspectives on diaconal 
theories and research in relation to professional 
practice. The course builds on the course on 
Community Development (semester 1), and relates 
to especially competencies in bottom-up 
empowerment strategies. The course deepens the 
knowledge about Christian theology as basis for the 
understanding of diaconia, together with the need to 
apply theories from different disciplines. Employing a 
variety of teaching methodologies and binding 
together theory and practice, the students will learn 
about cooperation, empowerment and the creation of 
inclusive, just and convivial community life. The 
students will become aquainted with different 
research areas in the field of diaconia and work on 
methods that create room for change, innovation, 
and increased awareness about powerstructures.  
They will focus in particular on increased awareness 
of diaconia’ s complexity and contextuality in local 

communities and congregations. 

Main Subjects: 

 The interdisiplinary nature of diaconia and 
science of diaconia  

 Theories and methodologies related to 
diaconia 

 The diaconal church and diaconal ministry  
 Historical and theological perspectives on 

diaconia from a social innovation angle 
 Ecumenical perspectives on diaconia 
 Diapraxis and interreligious dialogue 
 Cooperation and inclusive practices; inclusive communities; Ubuntu in relation to the 

UN SDGs 
 Understanding and applying the method of see- judge- act as a tool for social 

innovation 
 The spiral of hope in times of suffering 
 Care for creation and fight for justice- prophetic diaconia; public theology 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

  

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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Knowledge: 

The Student 

 has advanced knowledge within the field of the caring ministry of the church 
 has developed knowledge about the scientific rationales for diaconia 
 has an understanding of the ecumenical and international identity of diaconia in 

relation to the UN SDG 
 has knowledge about methods that are relevant for diaconal science and practice 
 has developed competencies in diaconal work and cooperation 

 

Skills: 

The Student 

 can reflect on diaconia as a scientific field and discipline and relate it to professional 
practice 

 can analyze data and frameworks for research and innovation in diakonia critically 
 can apply and combine traditional and new diaconal methods  
 can plan an independent research project in the field of diaconia 
 can organize cooperation projects as a professional in the the field of diaconia  

 

General Competence: 

The Student 

 has comptence in meeting people at the margins and working with them 
 has competence in creating inclusive communities 
 has reflected on the practice of Ubuntu as diaconal practice 
 can use diaconal theory and practice in a critical-constructive way for social change 

 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 
 Seminars 
 Field trips 
 Group work 
 Interviews 
 Dialogues 
 Reflecting teams 

Compulsory Activities 

 Assignment: Develop a description for research or cooperation project in close 
collaboration with partners in the practice field 

 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 

The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 
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Form of Assessment Duration Grade 
Group Exam 21 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 3000 words (+/- 10 %). 

 

Reading List 

Angell, O. H. (2016). Diakonia as Innovation: A political and Organisational 
persperctive. Diaconia, 7(2), 142-158. https://doi.org/10.13109/diac.2016.7.2.142 (18 
p.) 

 

Bowers Du Toit, N. (2016) The elephant in the room: The need to re-discover the 
intersection between powerty,powerlessness and power i Theology and 
Development’ praxis. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 72(4). 
https://doi.org/10.4102/hts.v72i4.3459  (9 p.) 

 

Dietrich, S., Jørgensen, K., Korslien, K. K. & Nordstokke, K. (2014). Diakonia as 
Christian Social Practice An Introduction. Oxford: Regnum. pp 64-74, 75-88, 89-106, 
187-202, 203-213, 214-225, 226-243. 

 

Dreyer, J. (2016). Knowledge, Subjectivity, (De)Coloniality, and the Conundrum of 
Reflexivity. In: J. A. Mercer & B. J. Miller-McLemore (eds.), Conundrums in Practical 
Theology (s. 90-109). Leiden: Brill. 

 

Dreyer, J., Dreyer, Y., Foley, E. & Nel, M. (eds.) (2017). Practicing Ubuntu Practical 
Theological Perspectives on Injustice, Personhood and Human Dignity. Wien: LIT. pp 
55-66, 169-180, 180-191. 

 

Hofmann, B. (2017). New Diaconal Professionalism- Theology, Spirituality, values 
and Practice. Diaconia, 8(2), 138-151. https://doi.org/10.13109/diac.2017.8.2.138  

 

Klaasen, J. (2017). Identity and migration in Post Apartheid South Africa: The 
Retelling of the Christian Open Ended Narratives as service to the Church and the 
World. Diaconia, 8(2), 152-165. https://doi.org/10.13109/diac.2017.8.2.152  
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Le Roux, E. & Hankela, E. (2018). Social justice required: Youth at the margins, 
churches and social cohesion in South Africa. HTS Teologiese Studies/Theological 
Studies, 74(3). doi: 10.4102/hts.v74i3.5046 (19 p.) 

 

Msabah, B. A. & Bowers Du Toit, N. (2017) “We live,and move,and have our being”: 

Refugees’ vulnerability and the ecclesial challenge for diaconal praxis. Diaconia, 8(2), 
188-200. https://doi.org/10.13109/diac.2017.8.2.188  (13 p.) 

 

Nordstokke, K. (2012). Empowerment in the perspective of ecumenical diakoni. 
Diaconia, 3(2), 185-195. https://doi.org/10.13109/diac.2012.3.2.185 (11 p.) 

 

Swart, S. (2016). Relating to the Poor: Conceptualizations of Christian Diaconal 
Practice Considered Through the Lens of Human Dignity. Diaconia, 7(1), 3-26. 
https://doi.org/10.13109/diac.2016.7.1.3  

 

Wyller, T., Machado, D. L. & Turner, B. S. (eds.) (2018). Borderland Religion. 
Ambiguous practices of difference, hope and beyond. London: Routledge. (25 p.) 

 

Wyller, T. Villadsen, K. & Sander, H.-J. (eds.) (2016). The Spaces of Others - 
Heterotopic Spaces. Practicing and Theorizing Hospitality and Counter-Conduct 
beyond the Religion/Secular Divide. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (28 p.) 
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Pastoral Care and Counseling 

Course Content 

The course introduces the discipline of pastoral care 
and counseling, with emphasis on understanding 
pastoral care and counseling as a diaconal practice 
in the local community. Themes from different life 
circumstances and crisis situations will be discussed 
in relation to their social and cultural context, and 
explored within the frameworks of theology, 
psychology, sociology, and other relevant disciplines. 
Throughout the course, the focus will be on 
developing skills for practice, as well as on reflecting 
upon the role of the professional counselor in 
challenging situations. An overarching question in the 
course is how pastoral counselors—in collaboration 
with other actors—can promote mental health and 
wellbeing (UN sustainability goal 3).   
 

Main Subjects: 

 Characteristics of pastoral care and 
counselling (PCC) 

 Intercultural PCC 
 PCC as diaconal local community practice 
 PCC in the face of death and grief 

 PCC in the face of violence and abuse  

 Experiences of guilt and shame  

 Conflicts, reconciliation and forgiveness  

 Pastoral care and community crisis work in 
the face of large disasters  

 Rituals, prayer and the use of sacred texts 

 Listening and responding skills  
 Power, vulnerability, gender issues, and 

ethics in PCC 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has acquired advanced knowledge of characteristics of pastoral care and counselling 
with emphasis on pastoral care as diaconal community practice, and on intercultural 
pastoral care and counselling 

 has knowledge of some life- and crisis situations 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 has gained insight into different approaches to pastoral care and counselling related 
to existential themes 
 

Skills: 

The Student 

 has acquired listening and responding skills needed to provide pastoral care and 
counselling.  

 can analyse and discuss cases from real life situations in light of an interdisciplinary 
approach to pastoral care and counselling.  
are able to design an emergency plan related to selected crisis situations – focusing 
on the role of the pastoral counsellor in cooperation with other actors in the local 
community 
 

General Competence: 

The Student 

 can show respect, empathy and ethical conduct in encountering people in pastoral 
care and counseling 

 can reflect critically on themes, theories, problems and methods within the discipline 

Work and Teaching Methods 

 lectures 

 discussions 

 role play with video taping 

 group work with supervision 
 

Compulsory Activities 

 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 
 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam One Semester A-F 

Additional Information about Assessement: 
 
The students will work with a self- selected case throughout the semester. The case will be 
object to group discussions and response from the teacher. The final product, which consists 
of a written case verbatim, and practical, methodical and theoretical reflections (4000 words), 
shall however be submitted individually.  
 
An electronic platform will play a major role in the learning process and in the communication 
between students and teachers. 
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Reading List 

Agbiji, E. & Agbiji, O.M.(2016). Pastoral care as a resource for development in the global 
healthcare context: Implications for Africa’s healthcare delivery system. HTS Theological 
Studies,72(4) 

Austad, A. (2016). Dialogical Spaces of Gender in Pastoral Care and Counseling. In: 
Diakonia in a Gender Perspective. Regnum Books 2016, pp. 241-252 

Corey, G., Schneider Corey, M & Callanan, P.  (2011). Issues and Ethics in the Helping 
Professions, 8th Edition, Belmont, CA: Brooks/Cole, pp. 75-108 

Danbolt, L. J. & Stifoss-Hanssen, H. (2011). Public disaster ritual in the local community – a 
study of Norwegian cases. Journal of Ritual Studies, 25(2), 25-35. (Access through Oria) 

Doehring, C. (2015). The Practice of Pastoral Care. A Postmodern Approach. Louisville: 
Westminister John Knox Press 
 
Eide, O.M., Engedal L.G. Kimilike, L.D. & Ndossi, E. (2008): Restoring life in Christ – 
Dialogues of care in Christian communities. An African perspective. Makumira 
Publications/Erlanger, pp. 52-70, 132-140, 151-160 
 
Greider, K. J. (2012). Religious pluralism and Christian-centricism. In B. J. Miller-McLemore 
(Ed.), The Wiley-Blackwell companion to practical theology (pp. 452–462). Oxford: Wiley-
Blackwell 
 
Greider, K. J. (2015). Religious Location and Counseling. Engaging Diversity and Difference 
in Views of Religion. In E. Maynard & J. Snodgrass (eds.) (2015) Understanding Pastoral 
Counseling. New York: Springer Publishing Company. 

Hoff, L.A., Hallisey, B.J & Hoff, M. (2009). People in Crisis. Clinical and Diversity 
Perspectives. 6th ed. New York: Routledge, pp. 369- 426, 461-491 

Kidd, R.A: (2011). Foundational listening and responding skills. In: S.B.Roberts (Ed.) 
Professional Spiritual and Pastoral Care: A Practical Clergy and Chaplain’s Handbook. 
Woodstock: Skylight Paths, pp. 92-106 

Kleiven, T. (2018). “Not in my Church”: When Sexual Abuse affects the Congregation. 
Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 9(1) pp. 53-72 
   
Lartey, E.Y. (2003). In Living Color. An intercultural approach to pastoral care and counselling. 
Second Edition. London: Jessica Kingsley Publishers 
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counsulation on the counseling room to the open and public space of marked place 
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healing. Towards an integrative and intercultural approach. Berlin: VIT Verlag. 
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Pastoral Psychology, pp. 305-321, doi:10.1007/s11089-018-0811-7 
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Asset-based community development («Use Your Talent») 

Course Content 

The course will focus on asset-based, diaconal 
community development (CD) as a normative and 
“bottom-up”-approach; involving everyone’s abilities 
and resources through which they can and should 
take part in the issues that affect their lives. Specific 
attention will be given to the role faith-based actors 
play in CD. During the course, the students will learn 
about how CD can support the development of social 
networks and sustainable civil society organizations, 
where reciprocity, trust and cooperation are core 
values and contribute to the formation of social 
capital. The focus of this course lies on the practice 
of local diaconia, and the interaction between theory 
and practice. Students will learn how they can work 
with diaconal, asset-based CD in local congregations 
and through bottom-up initiatives. The course is 
linked to an ecumenical asset-based community 
development project named “Use Your Talents” 

driven by different churches in the global South 
(countries in Africa and Asia). 

The main goal of the course is to increase the 
students’ competence on methodology and practice 
of faith-based, asset-based community development, 
especially focusing on the role local actors and 
grass-root initiatives, like congregations, might play in 
the achievement of the SDGs. In order to reach this 
goal the course will guide the students through 
theories and different methodologies on asset-based 
CDs. The course’s main focus lies on the 
engagement in practical case studies related to 
multicultural contexts and different global contexts, 
and includes themes such as asset-mapping and 
mobilisation, power theories and empowerment 
methodologies, gender mainstreaming, diaconia as 
“gospel in action”, and the potential role of churches in CD. 

 

Main Subjects: 

 Asset-based community development- theories and practices 
 Ecumenical diaconia- the role of local faith communities in CD 
 Methods of asset-mapping and mobilization 
 Asset-based CD and the SDGs  
 Gendermainstreaming in CD 
 Local power relations and challenges in leadership structures 
  “Mission from the margins”, vulnerability,  the precariate and post-colonialism 
 Conviviality – The Art and Practice of Living together 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 Empowerment theories and methodologies in asset-based CD 
 The “Use Your Talent” project 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has advanced knowledge of asset-based CD theories and practices 

 has acquired an advanced understanding of social, economic and environmental 
aspects of diaconal, asset-based CD  

 has advanced knowledge of faith-based actors potential role in CD  

 can reflect critically on the relation between asset-based, needs-based and rights-
based development measures 
 

Skills: 

The Student 

 has developed multi-professional skills to advance innovation in local CD  

 has tools for analyzing the role of faith- and lifestands in CD  

 can apply asset mapping and asset mobilisation methods in concrete contexts 

 is able to critically reflect different stakeholders’ roles in local contexts 

 can communicate about CD measures with people belonging to different contexts and 
cultures and give constructive feedback and critique 

 can relate the Sustainable Development Goals (Agenda 2030) to theories and 
methods of local, asset-based CD 
 

General Competence: 

The Student 

 has developed a critical reflection on the role of power, gender and culture in relation 
to CD 

 is able to write academic essays and popular texts where asset based CD projects 
are described according to the theoretical and methodological standards required by 
the course 

 can analyze relevant professional and research ethical questions related to the 
content of the course 

 is able to communicate with specialists as well as non-specialists about questions 
and challenges of the field 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 

 Seminars 

 Group work with case studies 
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Compulsory Activities 

 Presentation, either in class or through digital story, individually or in groups on a 
concrete asset-based community development project 

 Participation in group work 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 5 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 2500 words (+/- 10 %), and is related to theories of 
asset-based community development. 

Other 

Literature, lectures and assessment methods will focus on the link between theory and 
practice, and include concrete project tasks related to the students’ respective context. 

Reading List 

Bedford-Strohm, Heinrich (2013). ‘Civil Society- Welfare State-Diaconia. International 
Perspectives for Development’, In: J-Eurich and I.Hübner (eds).: Diaconia against Poverty 
and Exclusion in Europe. Challenges-Contexts-Perspectives. Leipzig: Evangelische 
Verlagsanstalt, pp. 179-195. 
 
Dietrich, Stephanie (2016). S. Dietrich, K. Karsrud Korslien, K. Nordstokke and K. Jørgensen 
(eds.) Diaconia in a Gender Perspective. Oxford: Regnum. (in selection) 
 
Edwards, Michael (ed.)(2011). The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford 
University Press,42-92. 
 
Garven,Fiona, McLean, Jennifer and Pattoni, Lisa (2016) Asset-Based Approaches: Their 
rise, role and reality. Edinburgh: Dunedin, pp 2-116. 

Kretzmann, John P.; McKnight, John L. (1993). Building Communities from the Inside out: A 
Path toward finding and mobilizing a community’s assets. The Asset-based Community 
Development Institute: Evanston/Illinois. (in selection) 
 
Myers, Bryant L. (2011). Walking with the Poor. Principles and Practices of Transformational 
Development (2nd edition). Orbis books, Maryknoll NY. (205-307) (100p) 
Phillips, Rhonda & Pittman, Robert H. (eds.) (2015) An Introduction to Community 

Development (2nd. Ed.), p. 45-71; 89-1022; 190-224; 324-360. 
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Porkka, Jouko & Pentikäinen, Marja (eds), (2013). Community of the Future – challenges 
and new approaches to community based social work and diakonia from the CABLE 
approach, (Helsinki: Diak) 
Schlatmann, Titus & Van Waarde, Rob. That’s the Name of the Game – on empowerment 
and community, an account of practical research, (Tubbergen: Van der Ros Verlag) 
 
Sachs, Jeffrey D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press, 

New York. P. 101-138. 
 
Siirto, Ulla (2015). ‘Conviviality: A Core Value of Diakonia’, In Burghardt, Anne (ed.) LWF 
guide material to the themes of the 500th  anniversary of the Reformation: Human Beings – 
not for sale. (Geneva: Lutheran World Federation 
 
Snow, Luther K. (2004). The Power of Asset Mapping. How your congregation can act on its 
gifts. Lanham: Alban Institute.(140 p). 
 
Van der Ven, Johannes A. (2013). Diaconia and socioeconomic human rights: their mutual 
relevance. In: J-Eurich and I.Hübner (eds).: Diaconia against Poverty and Exclusion in 
Europe. Challenges-Contexts-Perspectives. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, p. 21-56. 

World Council of Churches, in cooperation with Lutheran World Federation and Action by 
Churches Together (2018). Ecumenical Diakonia, (subject to revision, awaiting final version). 

 
Policy documents/recommended reading 
 
Addy,Tony (2014). Seeking Conviviality. Re-forming Community Diakonia in Europe, 
(Geneva: Lutheran World Federation, 2014) 
 
Addy, Tony (2017?). Towards a Convivial Economy. The Contribution of a Re-formed 
Community Diakonia in Europe. (Geneva: Lutheran World Federation, 2017). 
Haus, Sigurd (2017). Use Your talents - the congregation as primary Development agent. 
Oslo: Digni. 
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Inclusive development 

Course Content 

The course enables a deeper understanding of 
burning issues in the contemporary development 
debate, how to promote inclusive development. The 
course builds on the compulsory course 
Globalization, diversity and social innovation. In 
addition to highlighting the efforts of churches and 
diaconal actors, there is a focus on the Sustainable 
Development Goals (SDGs) and the role of civil 
society actors, with a particular emphasis on a 
human rights-based approach. 

Main Subjects: 

 Power relations and social deprivation 
 Factors explaining social inclusion vs. social 

exclusion, including ethnic and religious 
intolerance  

 Ideological and political framework for 
diaconia 

 Human rights, focusing on rights of persons 
with disabilities, women and children’s rights 

 International development assistance work 
 Advocacy work 
 Environmental ethics, particularly Christian 

caring for creation approaches 
 The churches’ efforts for meeting the 

Sustainable Development Goals 
 Relevant church actors and partnerships at 

the international and national arena 
 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will 
following learning outcome, sectioned into knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has advanced insight into how global power relations affects international social work 
and international diaconia 

 has in-depth knowledge of the church as a universal entity and its promotion of 
diaconia in a global and local context 

 knows the Sustainable Development Goals, and the work of churches for meeting 
these goals 

 has knowledge of what causes social deprivation, including what makes persons 
become refugees and asylum seekers, and insight into their situation 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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Skills: 

The Student 

 is able to implement rights-based work  
 can communicate a convincing message to be applied in advocacy efforts, and 

promote innovatove  advocacy work 

 is able to identify the religious actors’ strenghts and weaknesses in promoting 

inclusive development, and mobilize the relevant religious actors for various efforts 
 

General Competence: 

The Student 

 is able to critically reflect one’s own role and the overall impact of social work and 
diaconia as tools for positive change 

 can analyze local situations, in order to initiate work to promote involvement and 
partnership with various rights-holders 

 can identify domestic, local and family-based impediments for inclusive development 
 

Work and Teaching Methods 

 Teaching in plenary 
 Group work 

 Individual assignment 
 

Compulsory Activities 

 Presentation of an advocacy example from one’s own country 

 Group work: presenting a diaconal actor’s approach towards inclusive development 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 3 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 2500 words (+/- 10 %). 

 

Reading List 

ACT Alliance EU (2016). Development and Religion. A Discussion Paper (35 p) 
http://actalliance.eu/wp-content/uploads/2016/06/ 
APRODEV_DevelopReligion_Final_WEB.pdf 
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Amesbury, Richard and George M. Newlands (2008). Faith and human rights: Christianity 
and the global struggle for human dignity, Fortress Press, Minneapolis (pp. 23-42, 59-127) 
(88 p)  

Andreassen, Bård Anders and Gordon Crawford (2013). Human Rights, Power and Civic 
Action: Theoretical Considerations. In Bård Anders Andreassen, and Gordon Crawford (eds), 
Human Rights, Power and Non-Governmental Action: Comparative analyses of rights-based 
approaches and civic struggles in development contexts. London: Routledge (pp. 1-19). (19 
p) 

Andreassen, Bård-Anders (2006). The Human Rights and Development Nexus: From Rights 
Talk to Rights Practice. In Dan Banik (red.). Poverty, Politics and Development. Bergen: 
Fagbokforlaget. (25 p)  

Bull, Benedicte (2006). Development Theory Revisited. In Dan Banik (red.). Poverty, Politics 
and Development. Bergen: Fagbokforlaget. (25 p) 

Cederman, Lars-Erik, Kristian Skrede Gleditsch and Halvard Buhaug (2013), Inequalities, 
Grievances and Civil War. Cambridge: Cambridge U.P. (pp. 1 - 118).  (118 p) 

Ekstrand, Thomas (2011). Thinking Theologically about Welfare and Religion, in Bäckström, 
Anders, Grace Davie, Ninna Edgardh and Per Pettersson (red) Welfare and religion in 21st 
century Europe, Volume 2, Gendered, religious and social change, Ashgate, Farnham (111-
131; note: extracts). (20 p) 

Ferguson, Iain (2008). Reclaiming Social Work. Challenging Neo-Liberalism and Promoting 
Social Justice. London: Sage. (Ch 7, Critical social work: issues and debates & 8: 
Challenging the Consensus) (33 p)  

Haugen, Hans Morten (2018). Social struggle – for inclusive development and avoiding 
violent conflict?’, Forum for Development Studies Vol 45, No 1, 143-165. (23 p) 

Haugen, Hans Morten (2016). Human rights and diakonia in a gender perspective. In S. 
Dietrich, K.  

Karsrud Korslien, K. Nordstokke and K. Jørgensen (eds.) Diaconia in a Gender Perspective, 
pp. 227-240. Oxford: Regnum. (14 p) 

Haugen, Hans Morten (2015). Approaches to Inclusive and Equitable Societies: Diaconal 
perspectives’, Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice Vol 6, No 2, 150-
166 (17 p) 

Jenkins, Willis (2008). Ecologies of Grace. Environmental Ethics and Christian Theology. 
Oxford: Oxford University Press, 3-27 (24 p) 

Jones, Melinda (2011). Inclusion, Social inclusion and participation. In: Marcia H. Rioux, Lee 
Ann Basser and Melinda Jones (eds.) Critical Perspectives on Human Rights and Disability 
Law, pp. 57-71. Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers. (15 p) 

Lid, Inger Marie (2014). Universal Design and disability: an interdisciplinary perspective, 
Disability and Rehabilitation Vol 36, No 16, 1344–1349. (6 p) 

McNeill, Desmond (2006). Multilateral Institutions: A critical overview. In Dan Banik (ed.) 
Poverty, Politics and Development. Bergen: Fagbokforlaget. (24 p)  

Midgley, James (2007). Development, Social Development and Human Rights. In: Elisabeth 
Reichert (ed). Challenges in human rights. A social work perspective. New York: Columbia 
University Press. (23 p)     



59/18 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng - 18/01795-7 Etablering av engelskspråklig masterutdanning i Community Development and Social Innovation, 120 studiepoeng : Revidert studieplan for masterutdanning i Community Development and Social Innovation

  

50 
 

Moyo, Dambisa (2009/2010). Dead Aid. Why Aid Makes Things Worse and How There is 
Another Way for Africa. London, Penguin books, p. 3-68. (66 p) 

Myers, Bryant L. (2011). Walking with the Poor. Principles and Practices of Transformational 
Development (2nd edition). Orbis books, Maryknoll NY. (23-45, 110-143) (152-197) (100 p) 

Nicolai, Susan, Chris Hoy, Tom Berliner and Thomas Aedy (2015). Projecting progress. 
Reaching the SDGs by 2030. pp. 15-21 (6 p) https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/9938.pdf 

United Nations (2017) The Sustainable Development Goals Report 2017 (60 p) 
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.p
df  

United Nations (2015) A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development (35 p) 

UN Development Group (2014) Delivering the Post-2015 Development Agenda (35 p). 
(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1909UNDP-MDG-Delivering-
Post-2015-Report-2014.pdf)  

UN High Commissioner for Human Rights (undated). Transforming Our World: Human Rights 
in the 2030 Agenda for Sustainable Development (2p) 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndPost2015.pdf 

UN High Commissioner for Human Rights (undated). Key messages on Human Rights and 
Financing for Development (3 p) 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRAndFinancingForDevelopment.
pdf. 

Winkler Inga T. & Carmel Williams (2017). The Sustainable Development Goals and human 
rights: a critical early review, The International Journal of Human Rights 21(8), pp. 1023-
1028 (6 p) 

World Council of Churches, in cooperation with Lutheran World Federation and Action by 
Churches Together (2018). Ecumenical Diakonia, 9-16; 52-68 (subject to revision, awaiting 
final version) (22 p) 

 

Total (approximately): 815 pages 
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Poverty research 

Course Content 

The course focuses on poverty research and poverty 
research methods with emphasis on quantitative and 
comparative methods. The course adopts a global 
approach where poverty and inquality are discussed 
in different country contexts with universal concepts 
and measures. The course also includes a 
discussion on institutional strategies to escape 
poverty in various contexts. 

 

Main Subjects: 

 Central defitions and measures of poverty 
and inequality  

 Causes and consequences of poverty and 
inequality 

 Public attitudes of poverty  
 Poverty eradication on an international scale 
 Basic income and other new ideas to alleviate 

poverty 

 Data sources for poverty and inequality 
research (LIS, Eurostat, World Bank) 
 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will 
following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has advanced knowledge of the central 
concepts and defintions of poverty 
(subjective, objective, absolute, relative) and 
inequality (Gini-coefficient, income share) 

 can analyse the causes of poverty and inequality on an individual, structural and 
institutional level 

 can identify the consequences of poverty and inequality on an individual societal 
level, including effects on health and effects on children (intergenerational poverty) 

 can critically reflect on local, national and international strategies to reduce poverty 
including Agenda 2030 goals 
 

Skills: 

The Student 

 is able to collect and analyze publicly available data on poverty and inequality, 
including data on assets (wealth) and debts 

Course Code:  

Number of ECTS: 5 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 can apply the central concepts of poverty and inequality in a chosen national or local 
context to discuss poverty and inequality reduction 

 understands how aims of different poverty and inequality reduction programs are 
connected to different poverty and inequality outcomes 
 

General Competence: 

The Student 

 can assess poverty and inequality in international, national and local contexts 

 can communicate the most important strategies to reduce poverty and inquality in a 
global perspective 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 
 Group work 
 As a part of the course participants will work with a small-scale research project 

throughout the semester (assessment) 
 The small scale reseach project include a definition of poverty or inequality measure 

and a short empirical analysis 
 

Compulsory Activities 

 Course work 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Small Scale Research Project One Semester A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The small-scale research project has a volume of 2500 words +/- 10 % if the students works 
alone and 4000 +/- 10 % if the students work in pairs. Assessment is based on the use of 
literature in defining a poverty or inequality measure and the use of quantitative data sources 
in the empirical analysis. 

 

Reading List 

Borgeraas E, Dahl E. Low income and 'poverty lines' in Norway: a comparison of three 
concepts. Int J Soc Welfare 2010: 19: 73–8. 

Esping-Andersen, G: "Untying the Gordian Knot of Social Inheritance". Research in Social 
Stratification and Mobility 21, 115–138, 2004. 
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Haughton, Jonathan & Khandker, Shahidur R.: The Handbook on Poverty and Inequality, 
2009, http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821376133, pp. 1-66  

Haushofer, J. & Fehr, E. (2014). On the psychology of poverty. Science 344, 862–867. 

Hiilamo H. Household Debt and Economic Crises. Causes, Consequences and Remedies. 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018. (155 pages) 

Hiilamo, H. and Kangas, O. (2014) Cherry picking: How sensitive is the relationship between 
inequality and social problems to country samples? International Journal of Sociology and 
Social Policy 31;11/12: 771–792. 

Kabeer N. Gender, poverty, and inequality: a brief history of feminist contributions in the field 
of international development, Gender & Development 2015:23(2): 189-205, DOI: 
10.1080/13552074.2015.1062300 

Rauhut, Daniel: Den besvärliga fattigdomen: Almqvist & Wiksell International. Stockholm, 
2006. 
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Rauhut/publication/280731795_Den_besvarliga
_fattigdomen_1a_uppl/links/55c3904808aebc967df1b1a1/Den-besvaerliga-fattigdomen-1a-
uppl.pdf (155 pages) 

van Oorschot, W. and Halman, L. (2000) ‘Blame or fate, individual or social? An international 

comparison of popular explanations of poverty’, European Societies, 2 (1), pp. 1-28. 

Thompson, Michael & Wildavsky, Aaron: "A poverty of distinction. From cultural homogeneity 
to heterogeneity in the classification of poor people". Policy Sciences 19(1986):163–199. 

Wilkinson, Richard & Pickett, Kate: The Spirit Level. Why more equal societies almost always 
do better. London: Allen Lane, 2009. (300 pages) 

World Bank. Monitoring Global Poverty: Report of the Commission on Global Poverty 2017. 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 1818 H Street NW, 
Washington DC, 20433. USA. http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/atkinsonreport.pdf 
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Value-based leadership 

Course Content 

Organizations are historical, relational and cultural 
entities where identification with common values and 
purpose is central to motivation, performance and 
work environment. Collaboration to address societal 
challenges call for organizations and leaders to work 
consciously with values as they inform identity, 
purpose and approaches to collaboration and 
change. 

This course provides a theoretical and practical link 
between values, managerial and leadership work and 
practice. It grounds organizational and leadership 
practice in a broader framework beyond purposive 
rationality and efficiency. A central aim is to relate 
theories of management and leadership, philosophy 
of science, and cognition of values to practice. A 
deepened understanding of ethical theories and their 
relationship to the emergence of values and norms in 
practice and decisions of organizations will be 
provided.  

The student will gain insight in processes of control 
and leading at differing levels of organizations, but 
also how they relate to and are embedded in societal 
regulations, structures of interaction and policies. 
Responding to institutional pluralism and change 
raise the question of organizational values and 
identity, particularly how these inform and direct the 
practice of interaction with several stakeholders. The 
course provides a solid theoretical foundation to lead 
and innovate in public institutions, churches, faith-
based and other civil society organizations in light of 
UN SDG 8, 16 and 17. 

 

Main Subjects: 

 Managing and leading organizations as practice 

 Roles and responsibilities of managers/leaders 

 Values foundation of organizations and conscious values-based leadership  

 Ethical dilemmas of situated practice, identification of central values, reflexive practice 
of discerning alternatives of action 

 Institutional leadership in pluralistic institutional contexts 

 Distinctiveness of civil society organizations and consequences for leadership and 
collaboration with public agencies 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Spring 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has in-depth knowledge of the articulation, maintenance and change of organizational 
values  

 has in-depth knowledge of conditions for leadership and management in the 
particular context of their organization (public, private, civil society, faith-based) 

 has insight in how to lead, adapt and innovate the core services of organizations 
 

Skills: 

The Student 

 is able to analyze and reflect on the relations between organizing, values and 
leadership  

 can apply central theories of management and leadership in a values-conscious 
practice 

 is able to develop cooperation and collaboration between groups of stakeholders for 
community development and social innovation 

 Is able to analyze the challenges facing managers/leaders in public and civic 
organizations, and perform the role of managers/leaders according to frame 
conditions 
 

General Competence: 

The Student 

 has extensive knowledge of organizational and managerial/leadership theory and is 
able to transform such knowledge to performative practice 

 is able to analyze and articulate the role of values in collaborative processes for 
community development and social innovation, in particular related to UN SDG 8, 16 
and 17 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures  
 Group-work and work-shops 
 Individual work during the semester 

Compulsory Activities 

 Assignment: A value study of an organization. Written report of 1.000 words 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 
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Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 5 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 2500 words (+/- 10 %). 

 

Reading List 

Books 

Cameron, K. S., Quinn, R. E., DeGraff, J., & Thakor, A. V. (2006). Competing 
values leadership: Creating value in organizations. Northampton, MA, 
US: Edward Elgar Publishing.  

 

Articles 

Albert, S., & Whetten, D. A. (1985). Organizational identity. Research in Organizational 
Behavior, 7, 263-295. (33 pp) 

Anselm, R. (2011). How do we maintain a credible diaconia for the future? Some thoughts 
from a German Protestant perspective. Diaconia, 2(2), 170-174. (5 pp) 

Askeland, H. (2015). Managerial practice in faith-based welfare organizations. Nordic journal 
of religion and society, 28(1), 37-58. (22 pp) 

Bao, G., Wang, X., Larsen, G. L., & Morgan, D. F. (2013). Beyond new public 
governance:. A value-based global framework for performance 
management, governance, and leadership. Administration & Society, 
45(4), 443-467. doi: https://doi.org/10.1177/0095399712464952 (25 pp) 

Gehman, J., Treviño, L. K., & Garud, R. (2013). Values work: A process study 
of the emergence and performance of organizational values practices. 
Academy of Management Journal, 56(1), 84-112. 
doi:10.5465/amj.2010.0628 (28 pp) 

Ghoshal, S., & Bartlett, C. A. (1994). Linking organizational context and managerial action: 
The dimensions of quality of management. Strategic management journal, 15(S2), 
91-112. (22 pp) 

House, R. J. (1996). Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a 
reformulated theory. The Leadership Quarterly, 7(3), 323-352. (30 pp) 

Javidan, M., House, R. J., Dorfman, P. W., Hanges, P. J., & De Luquet, M. S. 
(2006). Conceptualizing and measuring cultures and their 
consequences: a comparative review of GLOBE's and Hofstede's 
approaches. Journal of International Business Studies, 37(6), 897-914. 
(18 pp) 

Lawrence, T. B., Suddaby, R., & Leca, B. (2011). Institutional work: Refocusing 
institutional studies of organization. Journal of Management Inquiry, 
20(1), 52-58. doi: https://doi.org/10.1177/1056492610387222 (7 pp) 
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Lencioni, P. M. (2002). Make your values mean something. Harvard business 
review, 80(7), 113-117. (5 pp) 

Mintzberg, H. (1994). Rounding out the manager's job. Sloan Management 
Review, 36(1), 11. http://www.humanlogic.nl/pdf/Mintzberg-
Roundingoutthemanagersjob.pdf (25 pp) 

O'Neill, M. (1992). Ethical dimensions of nonprofit administration. Nonprofit management and 
leadership, 3(2), 199-213. (12 pp). 

Quinn, R. E. (1984). Applying the competing values approach to leadership: 
Toward an integrative framework. In Leaders and Managers (pp. 10-
27): Elsevier. (18 pp) 

Sendjaya, S., & Sarros, J. C. (2002). Servant leadership: Its origin, development, and 
application in organizations. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(2), 57-
64. doi: https://doi.org/10.1177/107179190200900205 (8 pp) 

Smircich, L., & Morgan, G. (1982). Leadership: The management of meaning. The Journal of 
Applied Behavioral Science, 18(3), 257-273. (17 pp) 

Van Deth, J. W., & Scarbrough, E. (1998). The concept of values. In J. W. Van 
Deth & E. Scarbrough (Eds.), The impact of values (pp. 21-47). Oxford: 
Oxford University Press. (27 pp) 

Witt, M. A., & Stahl, G. K. (2016). Foundations of responsible leadership: Asian versus 
western executive responsibility orientations toward key stakeholders. Journal of 
Business Ethics, 136(3), 623-638. doi: https://doi.org/10.1177/107179190200900205 
(16 pp) 

 

Compendium 

Barnard, Chester 1938: The Functions of the Executive. Cambridge: Harvard University 
Press, Ch. XV (20 pp) 
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Social Innovation 

Course Content 

Social innovation are new ideas (products, services 
and models) that simultaneously meet social needs 
(more effectively than alternatives) and create new 
social relationships or collaborations. Within this 
course students will analyze social innovation 
initiatives undertaken in diverse sectors (private, 
public, and non governmental) as well as initiatives 
crossing sectoral boundaries. Throughout the course 
students will examine real life cases of social 
innovation in different cultural and socio economic 
environments, asking questions about social needs 
addressed (what are those needs? who is involved in 
defining needs and designing solutions?), about 
agents of change (social and political entrepreneurs, 
activists, organizations, and social movements), 
about processes of innovation (what are strategies of 
introducing a social innovation, how is it learnt, 
implemented, institutionalized), impact of social 
innovation, and about organizational and institutional 
context of innovating, including questions about the 
role of leadership. 

A special attention will be devoted to the role of 
scientific expertise in fostering social innovation. 
Students will discuss innovation processes 
exemplifying a wider array of possibilities ranging 
from researchers adopting a traditional role of 
external observer and evaluator to the instances of 
direct engagement into a process of developing 
social innovation. 

Main Subjects: 

 Social Innovation – between Global North and 
Global South 

 Innovating as a process of learning, 
introducing theoretical models of learning  

 Social Innovation and institutional change, introducing theoretical frameworks linking 
individuals, organizations and institutions 

 Changing governance models in public administration, innovating within public goods 
and services provision 

 Leadership and social Innovation 
 Engaged research. The possible role of researchers in the process of innovation 

development and implementation 
 

Learning Outcome 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has gained knowledge about cultural, institutional, organizational and individual 
conditions influencing processes of social innovation development  

 can apply diverse theoretical approaches to interpret a phenomenon of social 
innovation and change 

 has advanced understanding of connections between global challenges, the idea of 
sustainable development, social and environmental problems and social innovation 
 

Skills: 

The Student 

 is able to conduct a strategic analysis of institutional and social environment within 
which social innovation is developed 

 is able to prepare a map of stakeholders relevant for the social innovation project  
 can design an action research project whose major goal is to develop and implement 

social innovation being a response to a social problem or unmet social need 
 can design a model for impact assessment of an innovation 

 

General Competence: 

The Student 

 can develop strategies for constant learning, being a core condition for successful 
implementation of social innovation 

 can apply tools facilitating reflection on actions, revealing hidden assumptions and 
unexpressed values and is sensitive to ethical aspects of collaborative problem 
solving 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 
 Group work (case analysis) 
 Discussion (literature analysis) 

 

Compulsory Activities 

 Assignement: an analysis of a real life social innovation example 
 Peer review of assignements 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 
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Form of Assessment Duration Grade 
Home exam 2 days A-F 
Digital assignment 3 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The exam is a combination of individual writing and group work assessment. Within the 
individual part students are asked to conduct an analysis of a given social innovation 
initiative. The list of questions will provide a framework for the analysis (2000 words +/- 10%). 
Further on, within groups of 4-5, students will prepare a digital assigmenent. Using examples 
of social innovations students should introduce a thoretical concept relevant for social 
innovation practice. The two exams will have equal weigth in terms of final grading (50/50). 

 

 

Reading List 

Borins, S. (2002) Leadership and innovation in the public sector, Leadership & Organization 
Development Journal, 23(8), pp: 467-476 

Friedman, V. (2015) Action Science: Creating Communities of Inquiry in Communities of 
Practice, in Reason, P., Bradbury, B. (eds) Handbook of Action Reseach, London: 
Sage, pp: 131-144 

Friedman, V., Sykes, I., Strauch, M. (2018) Expanding the realm of the possible: Field theory 
and a relational framing of social entrepreneurship, in Dey, P. and Steyaert, C. (eds) 
Social entrepreneurship: An affirmative critique, Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishing, 239-263.  

Hargrave, T., Van De Ven, A. (2006) A Collective Action Model of Institutional Innovation, 
The Academy of Management Review, 31(4), pp. 864-888 

Howaldt, J., Oeij, P., Dhondt, S., Fruytier, B. (2016) Workplace innovation and social 
innovation: an introduction World Review of Entrepreneurship, Management and 
Sust. Development, 12(1)  

Jenson, J. (2015) Social Innovation: Redesigning the Welfare Diamond, in Nicholls, A. 
Simon, J. Gabriel M. (eds) New Frontiers in Social Innovation Research, New York: 
Palgrave McMillan, pp. 89-106 

Kahle, H., Dubiel, A., Ernst, H., Prabhu, J. (2013) The democratizing effects of frugal 
innovation: Implications for inclusive growth and state-building, Journal of Indian 
Business Research, 5(4), pp.220-234, https://doi.org/10.1108/JIBR-01-2013-0008 

Kim, J. Rim, S., Han S. and Park, A. (2017) Seoul City’s Social Innovation Strategy: New 
Models of Communication to Strengthen Citizen Engagement, in Nicholls, A. Simon, 
J. Gabriel M. (eds) New Frontiers in Social Innovation Research, New York: 
Palgrave McMillan 

Mulgan, G. et al. (2009) Social innovation: What it is, why it matters and how it can be 
accelerated. Oxford 2009, Oxford Said Business School Working Papers, Oxford 

Nicholls, A., Simon, J., Gabriel M. (2015) Introduction: Dimensions of Social Innovation, in 
Nicholls, A. Simon, J. Gabriel M. (eds) New Frontiers in Social Innovation Research, 
New York: Palgrave McMillan, pp: 1-29 
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Sørensen E., Torfing J. (2015) Enhancing Public Innovation through Collaboration, 
Leadership and New Public Governance in Nicholls, A. Simon, J. Gabriel M. (eds) 
New Frontiers in Social Innovation Research, New York: Palgrave McMillan, pp: 
145-170 

Voorberg, W.H., Bekkers, V. J. J. M., Tummers, L. G. (2015) A Systematic Review of Co-
Creation and Co-Production: Embarking on the social innovation journey, Public 
Management Review, 17(9), pp: 1333-1357, DOI: 10.1080/14719037.2014.930505 

 

Case studies, reports (critical analysis of cases as a written assignment, some of the cases 
will be discussed during the classes): 

https://www.nesta.org.uk/publications/co-production-catalogue 

https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/ 

https://ash.harvard.edu/innovations-american-government-awards  

http://www.transitsocialinnovation.eu/ 

https://www.si-drive.eu/ 
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Project Management 

Course Content 

Developing, implementing and managing projects is 
at the core of community development and social 
innovation across sectors. Many work and 
development tasks in modern organizations are 
implemented through projects. Development and 
design of projects is based on a theory of change. 
The course introduces the participants to core 
principles in project management like planning, 
organizing and monitoring of projects, as well as a 
practical introduction to methods and tools in project 
management.  

Relational skills and reflexive practice is essential to 
ensure participation and ownership to process and 
outcome of projects. The project manager need to 
develop and maintain relations with the organization, 
the project team, external partners and other 
stakeholders.  

Building organizational capacity is an essential 
element of community development and 
strengthening civil society. Tools for planning and 
implementing organizational development projects is 
a central topic in this course. This includes strategic 
planning and organizational assessments. 

 

Main Subjects: 

 Project as a work method and management 
tool 

 The project organization and the line 
organization 

 Organizational development projects 
 The project manager and project 

management – relational aspects 
 Stakeholders and context 
 Risk and risk management 
 Theories of change 
 Monitoring projects: planning, budgeting, cost management and reporting 
 Evaluation of projects emphasizing participatory methods 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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The Student 

 has in-depth knowledge about organizing and processes in projects 
 has advanced knowledge about methods and tools for project management 
 has in-depth knowledge about communication and cooperation in projects 
 can apply theoretical perspectives in managing projects 
 can critically apply professional criteria for evaluating projects 

 

Skills: 

The Student 

 can use established methods in project management to plan, monitor, facilitate and 
manage projects for community development, social innovation and organizational 
development 

 can establish and develop a project team 
 can develop a business case and project initiation documentation for decision making 

and management 
 

General Competence: 

The Student 

 can apply his or her knowledge and skills in the role as project manager, project team 
member or project executive 

 can identify issues and concerns in the relationship between the project organization 
and the line organization 

 can apply his or her knowledge in facilitating organizational development processes 
to strengthen public and civil society organizations 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 
 Group work 
 Independent work on own project 

 

Compulsory Activities 

 Assignment: Develop a business case for an individually selected project 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam One Semester A-F 

Additional Information about Assessement: 
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Develop project initiation documentation for an individually selected project. The exam has 
no specific word limit, but documentation should include all the elements of the template and 
the text should be kept as brief and concise as possible. 

 

Reading List 

Books 

Lewis, S., Passmore, J., & Cantore, S. (2016). Appreciative inquiry for change management. 
Using AI to facilitate organizational development (2.ed.): Kogan Press. 

Tonnquist, B., & Holmén, L. (2016). Project management. A guide to the theory and practice 
of project methodology and agile methods (3.ed.). Stockholm: Sanoma utbildning. 

 

Articles 

Ika, L. A., & Hodgson, D. (2014). Learning from international development projects: Blending 
Critical Project Studies and Critical Development Studies. International Journal of 
Project Management, 32(7), 1182-1196. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.01.004 (17 pp) 

Mayne, J. (2017). Theory of change analysis. Building robust theories of change. Canadian 
Journal of Program Evaluation, 32(2), 155-173. doi:10.3138/cjpe.31122 (19 pp) 

Yalegama, S., Chileshe, N., & Ma, T. (2016). Critical success factors for community-driven 
development projects: A Sri Lankan community perspective. International Journal of 
Project Management, 34(4), 643-659. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.006 (15 pp) 
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Human resources and conflict management 

Course Content 

Developing constructive forms of cooperation and 
conflict management is a key for achieving goals, 
whether it is internal to organizations or in 
collaborative efforts for community development and 
social innovation. This course provides managers 
and organizational members with theoretical and 
practical tools for handling collaborative processes in 
their working environment. It focuses on leadership 
style and communication and its significance for 
facilitating of cooperation, development, and change 
in organizations and with external stakeholders 

The course gives the participants an introduction to 
central topics within HR management like recruiting 
and retaining staff, and developing human resources. 
The course has a particular emphasis on managing 
cooperation and conflict across cultures. 

Many civil society organizations work with both 
employed staff and volunteers or with only 
volunteers. The course addresses the issue of 
developing and managing the resources of 
volunteers. 

 

Main Subjects: 

 Recruitment, competence development, 
salary and reward 

 Equality and diversity management in 
organizations 

 The psychosocial work environment, including 
bullying, and harassment 

 Communication and relations in the intra and 
inter organizational environment 

 Ethical reflection in leadership 

 Culture and conflict 

 Disputes resolution, mediation and negotiation 

 Working with volunteers 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 has a comprehensive understanding of different types of conflicts, as well as different 
methods for preventing, handling, and resolving conflict in intra and inter 
organizational contexts 

 has an understanding of the challenges and opportunities for cultural diversity and 
inclusion in the workplace 

 has an in-depth understanding of managers' responsibility to actively promote a 
healthy psychosocial work environment, including preventing bullying and 
harassment 
 

Skills: 

The Student 

 can use relevant practical tools and tools in competence development and change 
processes and analyze the effects they have 

 is able to apply theoretical models and perspectives to analyze, manage, and prevent 
conflicts in the workplace and in collaboration with other stakeholders 

 can anticipate and handle relevant ethical dilemmas that leaders meet in their 
everyday practice 
 

General Competence: 

The Student 

 has an in-depth understanding of the relationship between the organization's strategy, 
values and personnel management 

 is able to identify and analyze relevant personnel issues in the light of general 
management and organizational theory 

 has developed understanding and skills to foster collaboration between employed 
staff and/or volunteers in civil society organizations 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 
 Group work 
 Independent work on own project 

 

Compulsory Activities 

 Digital assignment 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 5 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
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The home exam consists of an essay of 2500 words (+/- 10 %). 

 

Reading List 

Books 

Wilton, N. (2016). An introduction to human resource management: Sage. Ch.1-6, 9-11, 13-
14 (311 pp) 

Stone, D., Heen, S., & Patton, B. (2010). Difficult conversations: How to discuss what 
matters most: Penguin. (pp 1-234) (234 pp) 

 

Articles 

Acker, J. (2006). Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations. Gender & 
Society, 20(4), 441-464. doi: https://doi.org/10.1177/0891243206289499  (24 pp) 

Holck, L., Muhr, S. L., & Villesèche, F. (2016). Identity, diversity and diversity management. 
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 35(1), 48-64. 
doi:https://doi.org/10.1108/EDI-08-2014-0061 (17 pp) 

Janssens, M., & Zanoni, P. (2014). Alternative diversity management: Organizational 
practices fostering ethnic equality at work. Scandinavian Journal of Management, 
30(3), 317-331. doi: https://doi.org/10.1016/j.scaman.2013.12.006 (15 pp) 

Khan, A. S., & Ackers, P. (2004). Neo-pluralism as a theoretical framework for 
understanding HRM in sub-Saharan Africa. The International Journal of Human 
Resource Management, 15(7), 1330-1353. doi: 
https://doi.org/10.1080/0958519042000238482 (24 pp) 

Kvalnes, Ø., & Øverenget, E. (2012). Ethical navigation in leadership training. Etikk i praksis 
- Nordic Journal of Applied Ethics(1), 58-71. doi: 
https://doi.org/10.5324/eip.v6i1.1778 (24 pp) 

Ma, Z., Liang, D., Erkus, A., & Tabak, A. (2012). The impact of group-oriented values on 
choice of conflict management styles and outcomes: an empirical study in Turkey. 
The International Journal of Human Resource Management, 23(18), 3776-3793. doi: 
https://doi.org/10.1080/09585192.2012.700171 (18 pp) 

Asenjo Palma, C. (2018). Conflict resolution in community development: Are the benefits 
worth the costs? Critical Social Policy, In press. doi: 
https://doi.org/10.1177/0261018318780162  

Van der Wal, Z. (2015). “All quiet on the non-Western front?” A review of public service 
motivation scholarship in non-Western contexts. Asia Pacific Journal of Public 
Administration, 37(2), 69-86. doi: https://doi.org/10.1080/23276665.2015.1041223 
(18 pp) 

 

Compendium 
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Hammer, M. R. (2009). Solving problems and resolving conflicts using the intercultural conflict style 
model and inventory. I M. A. Moodian (Red.), Contemporary leadership and intercultural 
competence. Exploring the cross-cultural dynamics within organizations: SAGE Publications. 
(14 pp) 

Paine, A. E., Ockenden, N., & Stuart, J. (2010). Volunteers in hybrid organizations: A 
marginalised majority. In D. Billis (Ed.), Hybrid Organizations and the Third Sector: 
Challenges for practice, theory and policy (pp. 93-113). New York, NY: Palgrave 
Macmillan.(21 pp) 

Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967/2011 paperback edition). “Some 
Tentative Axioms of Communication.” (Chapter 2, pp 29-52) in Pragmatics of human 
communication: A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes. New 
York, NY: W. W. Norton & Company. (24 pp) 
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Transnational Religion and Migration 

Course Content 

Recent migration has created plural societies where 
ethnicity, language and religion have become 
markers of identity that influence coexistence in 
neighbourhoods, workplaces, schools and in civil 
society at large. This development also relates to 
questions of globalization, in particular to the role 
transnational communities play in local community 
development. This course pays particular attention to 
the role that migrant religious communities play in 
this process. What role does religion play in the 
everyday life of the migrant? Do religious migrant 
communities promote integration into the host society 
or do they strengthen cultural and ethnic boundaries? 
The course also focuses on the development of 
national and transnational networks in and between 
migrant communities. 

Main Subjects: 

 Theoretical approches towards transnational 
religion and migration 

 Migration, religion and identity 
 Christian, Muslim and Buddhist migrant 

coummunities  
 Religion as a resource in community 

development 
 Migrant religion as public religion 
 Transnational, transcultural and translocal 

approches in religious studies 
 Religion as resource for intercultural 

understanding and coexistence 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will 
following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

 

Knowledge: 

The Student 

 has advanced knowledge within the field of transnational religion and migration, with 
particular attention to theories of globalization and religious change 

 has a deep understanding of ethical, theoretical and methodological questions 
related to the study of minority groups 

 has advanced knowledge of possible outcomes of religious encounters, both in 
terms of conflicts and coexiztense 
 

Skills: 

The Student 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 1 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Stavanger 

Semester: Spring 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 can analyze and relate critically to different sources of information within the field of 
religion and migration, 

 can analyze existing theories, methods and interpretations within the field of religion 
and migration and work independently with practical and theoretical solutions, 

 is able to do an independent research project in the field of religion and migration, 
under supervision and in accordance with current research etical conventions 
 

General Competence: 

The Student 

 can analyze relevant professional and research ethical questions related studies of 
minorit communities, 

 is able to transfer the knowledge and skills of the field of religion and migration to 
new professional areas and research fields, 

 is able to communicate with specialists as well as non-specialists about questions 
and challenges of the field of religion and migration 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 
 Seminars 
 Group work 

Compulsory Activities 

 Participate in visits to migrant congregations 
 Digital story or newspaper chronicle 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 
 
Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Home Exam 3 days A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The home exam consists of an essay of 4000 words (+/- 10 %). 

 

Reading List 

Books 
Levitt, Peggy. 2007. God Needs No Passport. New York: New Press. (270 s.) 

Saunders, Jennifer, Elena Fiddian-Qasmiyeh og Susanna Snyder (red.). 2016. Intersections 
of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads. Religion and Global Migrations 
1st ed. New York: Palgrave MacMillan. (310 s.) 

 
 
Compendium 
 
Adeboye, Olufunke. 2013. “Towards Global Sisterhood: The Transnational Activities of the 
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Federation of Muslim Women’s Associations in Nigeria”. In Religion on the Move!, ed. Afe 
Adogame and Shobana Shankar. Leiden: Brill: 243-262. (20 p.)  
 
Adogame, Afe. 2010. “Transnational Migration and Pentecostalism in Europe.” 
PentecoStudies 9, 1: 56-73. (18 s.) 
 
Drønen, Tomas Sundnes. 2017. ”Christian Migrant Communities: Transnational, 
Transcultural, and Translocal Discourses of Change.” Methods and Theory in the Study of 
Religion. (16 s.)  
 
Eriksen, Stian. 2018. “Changing the World through Prayer: Prayer as Mission Strategy 
among Migrant Churches in Norway”. Mission Studies 25, 1: 124-151. (22 p.) 
 
Fredricks, Martha. 2016. “Religion, Migration and Identity.” In Religion, Migration and 
Identity: Methodological and Theological Exploration, ed. Martha Fredricks og Dorotttya 
Nagy. Theology and Mission in World Christianity. Leiden: Brill: 9-29. (20 s.) 
 
Furseth, Inger. 2008. “Social Capital and Immigrant Religion”. Nordic Journal of Religion and 
Society 21, 2: 147–164. (17 s.) 
 
Hock, Klaus. 2011. ”Discourses on Migration as Migratory Discourses: Diasporic Identities 
and the Quest of Analytical Categories.” African Christian Presence in the West, red. Frieder 
Ludwig og J. Kwabena Asamoah-Gyadu. Trenton, NJ: Africa World Press: 55-67. (12 s.) 
 
Plüss, Caroline. 2011. “Migration and the Globalization of Religion.” I The Oxford Handbook 
of the Sociology of Religion, red. Peter B. Clarke. Oxford: Oxford University Press: 491-506 
(14 s.) 
 
Wong, Diana. 2014. “Time, Generation and Context in Narratives of Migrant and Religious 
Journeys”. Global Networks 14, 3: 306–325. (19 s.) 

 

Total 738 p. 
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Migration and Intercultural Relations 

Course Content 

This course gives an in-depth introduction to central 
terms and principles within intercultural relations, and 
has a particular focus on communication between 
minority and majority groups in settings where 
migrants meet local communities. The theoretical 
tools presented belong to a multidisciplinary tradition 
inherited from: hermeneutics, linguistics, semiotics, 
social anthropology, and migration studies. The 
course relates communication and diversity to 
several professional traditions such as teaching, work 
with migrants, development, health, conflict 
management and leadership. 

The main goal of the course is to increase the level of 
intercultural competence among the students, in light 
of the UN SDG 17, Partnerships for the Goals. In 
order to reach this goal the course will guide the 
students through theories that describe how 
understanding and meaning is created in different 
cultural contexts. This perspective is deepened 
through engagement in practical case studies related 
to multicultural contexts and includes themes such as 
practice theory, power-relations, stereotypes, 
prejudices and social innovation. 

Main Subjects: 

 Intercultural relations 

 Intercultural communication 

 Hermeneutics and semiotics 

 Minority-majority issues 

 Multicultural contexts and workplaces 

 Stereotypes and prejudices 

 Social innovation in intercultural settings 
 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned 
into knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has advanced knowledge of theories that connect hermeneutics and cultural analysis 
to practical aspects of intercultural communication 

 has a deep understanding of related areas within the academic field such as power-
relations, stereotypes and prejudices. 

 has thorough knowledge of examples of multicultural contexts and relevant 
challenges of communication 
 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Stavanger 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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Skills: 

The Student 

 can apply theories related to hermeneutics and communication on practical problems 
formulated as real or invented case-studies 

 is able to evaluate different levels of intercultural competence, and improve 
communication in multicultural- and migrant settings through a conscious focus on 
themes discussed during the course 

 can analyze problems dealing with culture and communication and relate the theory 
to multicultural workplaces and migrant settings 
 

General Competence: 

The Student 

 is able to write academic essays and popular texts where hermeneutics and the 
multicultural contexts are described according to the theoretical and methodological 
standards required by the course 

 can analyze relevant professional and research ethical questions related to the 
content of the course 

 is able to communicate with specialists as well as non-specialists about questions 
and challenges of the field 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 

 Seminars 

 Group work with case studies 
 

Compulsory Activities 

 Written essay related to theories of diversity and intercultural communication 

 Presentation, either in class or through digital story, individually or in groups 

 Participation in group work 

 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 
 
Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Oral exam 30 minutes A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The students will be given a case-based assignment two days prior to the oral examination. 

 

Reading List 

Books 
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Banks, J. A., M. M. Suárez-Orozco, and M. Ben-Peretz (Reds.). (2016) Global Migration, 
Diversity, and Civic Education: Improving Policy and Practice. New York: Teacher College 
Press. (243 p.) 
 
Blasco, Maribel and Jan Gustafsson. (2004). Intercultural alternatives: critical perspectives 
on intercultural encounters in theory and practice, 19-102; 193-211. Copenhagen: 
Copenhagen Business School Press, 2004. (100 p.) 
 
Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. 
Clevedon: Multilingual Matters. (124 p.)  
 
Ferri, Giuliana. (2018). Intercultural Communication: Critical Approaches and Future 
Challenges. Basingstoke: Palgrave (116 p.) 

 

Compendium 

Calloway-Thomas C., L. Arasaratnam-Smith & D.K. Deardorff. (2017). The role of empathy 
in fostering intercultural competence. In D.K. Deardorff and L. Ararasatnam-Smith (Eds.), 
Intercultural Competence in International Higher Education: International Approaches, 
Assessment, Application (32-42). New York: Routledge. (11 p.)  
 

Drønen, Tomas Sundnes. (2009) “Intercultural Communication and Religious Change – The 
Dii, Norwegian Missionaries and Ferdinand de Saussure.” Studia Theologica 63: 3-18. (15 p.) 

 

Gadamer, Hans-Georg. (1989). Truth and method, 265-307. New York: Continuum. (42 p.) 

 

Hall, Edward T. (1998). “The Power of Hidden Diffferences.” In Milton J. Bennett (Ed.), Basic 
concepts of Intercultural communication. Selected readings (53-66). Yarmouth, CA: 
Intercultural Press. (13 p.) 

 
Osler, A. & Lybaek, L. (2014) Educating ‘the new Norwegian we’: an examination of national 
and cosmopolitan education policy discourses in the context of extremism and 
Islamophobia. I Oxford Review of Education 40 (5). (23 p.) 
(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03054985.2014.946896)   
 

Roy, Abhik and William J. Starosta. (2001).  “Hans-Georg Gadamer, language, and 
Intercultural Communication”. Language and Intercultural Communication vol. 1: 6-20. (14 
p.) 

 

Salo-Lee, L. (2006). Intercultural Competence Research: Focuses and Challenges. In Ø. 
Dahl, I. Jensen & P. Nynäs (Red.), Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural 
Communication (129-140), Oslo: Oslo Academic Press. (12 p.)  

 

Total 713 p. 
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Migration and Development 

Course Content 

The migration-development nexus has received 
considerable attention over the past years, both from 
developmental agencies and political actors. 
Migrants’ economic remittances are globally 
estimated to be three times higher than public aid 
funds, and migrants are therefor often seen as 
potential contributors to development. Another 
consequence of migration is what is called social 
remittances, which refers to migrants’ transfer of new 
values, ideas, skills and practices from their country 
of settlement back to their country of origin – either 
via regular visits or via more permanent returns. Both 
economic and social remittances are potential 
contributors to community development and social 
innovation.  

This course will address the complex relation 
between migration and development. We will in 
particular discuss the role of economic and social 
remittances, including migrant communities’ own 

concrete development initiatives (building a school, a 
hospital, a church etc.), often organized within the 
framework of a formal migrant organizations. 
Furthermore, we will see how such initiatives in 
recent years have become more politicized, with 
more and more governmental and non-governmental 
organizations supporting, but also guiding, migrants’ 

development projects. The course will also address 
the relationship between migrants’ integration (or lack 

thereof) in the country of settlement and their 
potential contribution to community development and 
social innovation in the country of departure. 

Main Subjects: 

 Migration studies as an academic discipline 

 Migration and economic remittance 

 Migration and social remittance 

 Development from a transnational perspective 

 The role of migrant communities in local communities 

 Integration and segregation 

 Migrant contributions to social innovation and community development, in particular 
related to UN SDG 4, 5 and 8 
 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Stavanger 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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Knowledge: 

The Student 

 has advanced knowledge within the field of migration and development, with 
particular attention to different theoretical perspectives regarding the migration-
development nexus 

 has a deep understanding of the role micro, macro and meso perspectives play within 
the migration and development-nexus 

 has advanced knowledge of possible outcomes when it comes to migration and 
development in general and community development and social innovation in 
particular (UN SDG 4, 5, and 8) 
 

Skills: 

The Student 

 can critically analyze different theoretical perspectives related to the migration-
development perspective 

 can critically analyze development projects and outcomes related to migration from 
different analytical levels (micro, macro and meso) 

 is able to conduct an independent research project in the field of migration and 
development, under supervision and in accordance with current research ethical 
conventions 
 

General Competence: 

The Student 

 is able to transfer knowledge of and skills from the field of migration and development 
to other research fields 

 is able to transfer knowledge of and skills from the field of migration and development 
to different professional contexts 

 is able to communicate with specialist as well as non-specialist about issues related 
to the migration-development nexus 
 

Work and Teaching Methods 

 Lectures 
 Seminars 
 Group work 

Compulsory Activities 

 Work with posters in groups 
 Compulsory presence in class, with a minimum of 60% attendance 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 
 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
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Home Exam One Semester A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The students will be divided into groups early in the semester, and throughout the semester 
they will work on a proposal related to a development project related to migrants. The text 
should be 4000 words (+/- 10%). The group will receive one common grade for their work. 

 

Reading List 

Books 
 
Castles, Stephen; Hein de Haas, and Mark Miller, 2014, The age of migration. International 

Population Movements in the Modern World. London: Palgrave Macmillan. (Selection 
of 200 pages) 

 
Glick Schiller, Nina and Thomas Faist, 2010, Migration, development and 

Transnationalization. A critical stance. New York: Berghahn Books. (206 p.) 
 
King, Russel, 2018, Migration and Development: Theory and Empirical Research. Bristol: 

Policy Press. (176 p.) 
 
Tonah, Steve, Mary Boatemaa Setrana and John A. Arthur (eds.), Migration and 

Development in Africa: Trends, Challenges, and Policy Implications. Lanham: 
Lexington Books. (210 p.) 

 
Compendium 
 
De Haas, Hein, 2010, “Migration and Development: A Theoretical Perspective”, International 

Migration Review, 44(1), pp. 227-264, 37 pages 

 
Total approximately 800 p. 
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Fieldwork 

Course Content 

This course is preparing the student for the thesis 
work. The content of the course must be related to 
one of the specializations within the programme. The 
student is expected to work independently in the field 
and collect data through qualitative or quantitative 
methods in order to prepare the student for the 
writing of the master’s thesis. 

Before the collection of data all students have to:  

1. Attend a start-up seminar conducted by some 
of the tutors giving guidelines related to 
choosing a relevant topic for the thesis.  

2. Write a Project Description (2500 words +/-
10%) that covers central methodological and 
theoretical challenges related to the specific 
topic chosen for his or her thesis. The Project 
Description is compulsory and must be 
approved by VID before starting the fieldwork. 

3. Register the project at www.NSD.no (Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste).  

The student then starts the collection of data through 
fieldwork, in Norway or abroad, related to the chosen 
theme of the thesis. The student is responsible for 
the practical organization of the work. The fieldwork 
has a normal length of five to seven weeks and is 
evaluated by a field report of 3000 words (+/- 10%). 

Main Subjects: 

 Project description, including theoretical and 
methodological approach 

 Fieldwork preparations in dialogue with thesis 
supervisor 

 Fieldwork 
 Theoretical reflections concerning own experiences during fieldwork 

 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Stavanger 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 has acquired understanding of his/her own capacities for the collection and recording 
of data  

 has advanced knowledge of key issues related to research methods, and understand 
the practical implications of different methods 

 has acquired understanding of how to apply qualitative and/or quantitative research 
methodology to specialized insights in a limited area 

 

Skills: 

The Student 

 has achieved experience and practical competence in qualitative and/or quantitative 
research methods and tools 

 has the ability to carry out fieldwork related to a selected topic  

 has acquired skills in understanding and doing qualitative and/or qualitative fieldwork 
and has become familiar with data collection and the organizing of fieldwork data 

 

General Competence: 

The Student 

 has advanced knowledge of research ethical norms and guidelines related to 
qualitative and/or quantitative research practice 

 has good knowledge of the process of preparing a project description in order to carry 
out a research project 
 

Work and Teaching Methods 

 Prepare fieldwork together with thesis supervisor 
 

Compulsory Activities 

 Start-up seminar 
 Project Description (2500 words +/-10%) 
 Register the project at www.NSD.no 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Field Report One Semester Pass/Fail 

Additional Information about Assessement: 
 

The length of the field report shold be 3000 words (+/- 10 %). 
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Text Studies 

Course Content 

This course is preparing the student for the thesis 
work. The content of the course must be related to 
one of the specializations within the programme. The 
student is expected to work independently with a 
theoretical research question in order to prepare the 
student for the writing of the master’s thesis. 

Before writing the essay in the third semester all 
students have to:  

Attend a start-up seminar conducted by some of the 
tutors giving guidelines related to choosing a relevant 
topic for the thesis.  

Write a Project Description (2500 words +/-10%) that 
covers central methodological and theoretical 
challenges related to the specific topic chosen for his 
or her thesis. The Project Description is compulsory 
and must be approved by VID before starting the 
fieldwork. 

The student then starts the collection of literature and 
documents related to the chosen theme of the thesis. 
The student is responsible for the literature research, 
and to develop a reading list of 750 pages that has to 
be approved by the appointed supervisor. The final 
essay should be 3000 words (+/- 10%). 

Main Subjects: 

 Project description, including theoretical and 
methodological approach 

 Literature research/review in dialogue with 
thesis supervisor 

 Theoretical reflections concerning the 
research question for the thesis 
 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has acquired understanding of his/her own capacities for literature and document 
research  

 has advanced knowledge of theoretical key issues related to a limited research 
question 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Semi Complusory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Stavanger 

Semester: Autumn 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
20 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
10 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
240 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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 has acquired understanding of how to combine different theoretical approaches in an 
independent research project 

 

Skills: 

The Student 

 has achieved experience and practical competence in literature and document 
research 

 has the ability to carry out an independent theoretical study related to a selected topic  
 

General Competence: 

The Student 

 has advanced knowledge of research ethical norms and guidelines related to 
choosing a relevant theoretical approach towards writing a master’s thesis  

 has good knowledge of the process of preparing a project description in order to carry 
out a research project 
 

Work and Teaching Methods 

 Prepare literature and document reserach together with thesis supervisor 
 

Compulsory Activities 

 Project description 
 Start-up seminar 

 
The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Essay One Semester Pass/Fail 

Additional Information about Assessement: 
 

The length of the essay shoud be 3000 words (+/- 10 %). 
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Master’s Thesis 

Course Content 

The research work / thesis writing is supposed to be 
completed in one semester, and the subject of the 
thesis should be located within the specialization 
chosen by the student. During the semester before 
the semester set aside for the research work / thesis 
writing, the student shall submit a project description. 
The project description should contain a preliminary 
work title, the research problem, current research, 
relevant theories and methodology, the need for 
collection of data and a brief outline of the planned 
thesis. In cases of a thesis requiring fieldwork, the 
project description must be submitted before 
fieldwork can start. The faculty, which appoints a 
member of its academic staff as supervisor, must 
approve the project description.  

The thesis should be written with 1.5 line spacing, 
2.54 cm margins and in Times New Roman 12 points 
(10 points for footnotes). The length of the thesis 
should be 25.000 words (+/- 10%). The thesis should 
be written in English or in a Scandinavian language. 
The faculty will set a deadline for submission of 
theses each term. 

Learning Outcome 

Completing the course will give the candidates will 
following learning outcome, sectioned into 
knowledge, skills and general competence: 

Knowledge: 

The Student 

 has specialized knowledge in the field of the 
thesis, as a basis for original thinking and 
research 

 has acquired a critical awareness of knowledge issues in the field of the thesis and at 
the interface between this field and other fields 
  

Skills: 

The Student 

 has achieved specialized problem-solving skills in the field of the thesis and practical 
competence in relevant research methods and analytical tools 

 is able to express advanced theoretical and empirical knowledge in the form of 
academic writing  

 is able to demonstrate advanced research ethical capabilities within the field of the 
thesis 

Course Code:  

Number of ECTS: 10 

Available as Single Course: Yes 

Type of Course: Compulsory 

Cycle: Second Cycle 

Year of Study 

Full Time: Year 2 

Part Time: Not Relevant 

Language of Instruction: English 

Campus: Oslo and Stavanger 

Semester: Spring 

Compulsory Attendance: Yes 

Profressional Training: No 

Scope of Tuition: 
4-6 hours 

Scope of other Learning 
Activities: 
6-8 hours 

Scope of Self-Study Activities: 
250-260 hours 

Total Workload: 
270 hours 

Prerequisites: None 
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General Competence: 

The Student 

 can transfer the experience from the field of the thesis to other fields that are 
complex, unpredictable and require new strategic approaches 

 can take responsibility for contributing to professional knowledge and practice in the 
wider field of the thesis 

  

Work and Teaching Methods 

Supervision: 

The faculty will appoint a supervisor, with whom the student will be able to discuss the 
selection of literature and different analytical approaches towards the project. The 
supervision should contain the following elements: 

 In the beginning of each term, the faculty will organize a start-up seminar, with the 
purpose of initiating processes of project planning. 

 When the project proposal is approved and a supervisor is appointed, a supervision 
contract is signed by student and supervisor.  

 Student and supervisor together make a detailed plan for the project, including an 
estimated deadline for the different chapters. 

 Normally, student and supervisor meet four to six times during the project period. The 
meetings may be organized through skype or email, if by both parties agreed upon 
this. The supervisor may decide to conduct the supervision in groups of students. 

 The total supervision, which includes meetings and the supervisor’s reading of thesis 

text, equivalents twenty-four hours. 
 The process of supervision normally ends one week before the deadline for the 

submission of the thesis 
 

The research work / thesis writing process: 

 Drafts should be sent to the supervisor in due time before scheduled meetings. 
 The supervisor may, in consultation with the student, ask a second reader to review 

and respond to individual chapters.  
 Concerning the style of the thesis, the student should use VID’s “General Guidelines 

for Writing Master and PhD Theses” (available at VID.no). The number of words 

required (25.000 words +/- 10%) does not include front-page, abstract, table of 
contents and bibliography 

 

Submission and grading of the thesis: 

 The thesis should be submitted to the faculty in three bound copies and one 
electronic version.  

 Deadline for submission will be at 12:00 a.m. at a date to be specified by the faculty. 
 If the thesis is not submitted within this deadline for any other reason than health 

problems documented by a medical certificate, grading (and graduation) will be 
postponed to the following term.  
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Compulsory Activities 

 A start-up seminar in the beginning of the semester that comes before the term set 
aside for fieldwork/ research work / thesis writing. The start-up seminar will initiate 
processes of project planning and update bibliographical competence. 

 Thesis seminars where students present parts of their thesis and respond to fellow 
students. 

 

The compulsory activities must be approved before the exam. 

 

Assessment 

Form of Assessment Duration Grade 
Thesis One Semester A-F 

Additional Information about Assessement: 
 

The length of the thesis shoud be 25.000 words (+/- 10 %). 

 

Reading List 

Oliver, Paul. “Doing a literature search”. In Succeeding with Your Literature Review : A 
Handbook for Students, by Paul Oliver, 39-57. Berkshire, England: McGraw-Hill : Open 
University Press, 2012. (18. p.) 

Neville, Colin. “Plagiarism”. In The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism, 
by Colin Neville, 28-43. Maidenhead: Open University Press, 2010. (15. p) 

Full text available through Oria at VID Library, EBSCOhost Academic ebook Collection. 
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Arkivsak-dok.: 15/01595-13 Arkivkode.:    
Saksbehandler Karen Sikveland 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 11.12.2018 

 
   

Oppnevning av medlemmer av høgskolens skikkethetsnemnd for 
perioden 01.01.2019 - 31.12.2021 

 
Forslag til vedtak: 

1. Høgskolestyret oppnevner dekan Elisabeth Brodtkorb, Fakultet for sosialfag som leder 
av skikkethetsnemnda ved VID vitenskapelig høgskole for perioden 01.01.19 -
31.12.21. 

2. Som øvrige medlemmer av skikkethetsnemnda for samme periode oppnevnes: 
- Studieleder/førstelektor/sykepleier Margareth Haukom, VID Bergen  
- Ass.avd.dir. Solveig Hansen, Med. Avd. Helse Bergen – representant for praksisfelt  
- Spesialkonsulent/faglig leder/sykepleier Gry Viola Kristiansen, Avd. Helse og 

Rehabilitering, Bydel Vestre Aker - representant for praksisfelt  
- Førsteamanuensis Anita Gjermestad, VID Sandnes - faglærer 
- Førsteamanuensis Terese Bue Kessel, VID Stavanger - faglærer  
- Advokat Robert Voldhuset, Advokat Oslo- ekstern medlem og jurist    

3. Rektor oppnevner, på delegasjon fra styret, studentrepresentanter etter forslag fra 
Studentparlamentet/studentråd 

 
 

Saksframstilling 
 
Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i uh-loven (§4-10), fastsatt forskrift om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-
859  
og gitt utfyllende bestemmelser i eget rundskriv 
https://www.regjeringen.no/contentassets/bc91f53babbe46d0923e8f742bd3f930/rundskriv---
forskrift-om-skikkethetsvurdering-i-hoyere-utdanning.pdf . Her gis bestemmelser om hvilke 
utdanninger som skal være omfattet av skikkethetsvurdering og hvordan 
skikkethetsvurderingen skal foregå.  
 
Ved VID er følgende utdanninger omfattet av kravet til skikkethetsvurdering: sykepleier, 
sosionom, vernepleier, ergoterapeut og profesjonsutdanning i teologi. Løpende 
skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en 
helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i 
yrket (løpende skikkethetsvurdering). Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal 
det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.  
 
Styret selv oppnevner en skikkethetsnemnd og styret oppnevner en institusjonsansvarlig for 
skikkethetsvurdering (jfr. forskriften §§ 7 og 8). Begge instanser har sentrale roller i den 
særskilte skikkethetsvurderingen på vegne av styret. 
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Funksjonsperioden for nåværende medlemmer av skikkethetsnemnda ved VID 
vitenskapelige høgskole utløpet 31.12.18 og styret må oppnevne nye medlemmer av nemnda 
for kommende 3 årsperiode (jfr. forskriften § 7).  
 
Aktuelt  
Skikkethetsnemnda skal i henhold til forskriften ha 9 medlemmer og det skal ikke oppnevnes 
varamedlemmer.  
Det gis klare føringer for sammensetningen av nemnda i forskriften § 7. Nemnda skal ha 
følgende sammensetning:  

- Leder, en faglig leder for avdeling ved en av helse- og sosialutdanningene, eller en 
tilsvarende funksjon 

- En faglig studieleder eller tilsvarende funksjon knyttet til en av helse- og 
sosialutdanningene 

- 2 representanter for praksisfelt 
- 2 faglærere 
- 2 studentrepresentanter 
- En ekstern representant med juridisk embetseksamen 

Skikkethetsnemndas medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen, studentrepresentantene for 
1 år. Faglig leder for avdeling eller tilsvarende funksjon, skal være nemndas leder.  
Styret oppnevner leder og medlemmer i skikkethetsnemnda. Styret har delegert til rektor å 
oppnevne studentrepresentantene etter forslag fra Studentparlamentet (Jfr. Reglement for 
institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering og skikkethetsnemnd ved VID vitenskapelige 
høgskole, vedtatt 11.12.2015, rev. 31.08.2017 og 21.11.2018, pkt. 2)  
 
Vurdering og drøfting av saken 
Ledermøtet drøftet sak om oppnevning av nye medlemmer til høgskolens skikkethetsnemnd i 
møte 30.10.18 (LM sak 194/18) og ga innspill med tanke på kontinuitet og kompetanse i 
nemnda. 
Særskilt skikkethetsvurdering er krevende og det er viktig å kunne nyttiggjøre seg den 
erfaringen som er opparbeidet i høgskolen på dette.  Reoppnevning kan derfor være ønskelig 
for å sikre kontinuitet og kompetanse i nemnda.  
 
Ledermøtet drøftet saken. Ved revisjon av skikkethetsforskriften i 2016 ble også 
profesjonsudanningen i teologi underlagt skikkethetsvurdering. Det foreslås derfor at en 
faglærer i teologiutdanningen ved VID oppnevnes som medlem av skikkethetsnemnda. For 
øvrig er majoriteten av studenter som underlegges skikkethetsvurdering ved VID 
bachelorstudenter i sykepleie og det er også i dette studiet omfanget av praksisstudier er 
størst. Dette bør gjenspeiles i sammensetning av skikkethetsnemnda.   Representanter fra 
praksisfeltet bør være personer med erfaring fra studentveiledning/studenter i praksis i 
tilsvarende utdanninger som VID har i sin portefølje og representere både spesialist – og 
kommunehelsetjenesten. Fakultet for helsefag og Fakultet for sosialt arbeid har i samarbeid 
vurdert og foreslått kandidater som representanter fra praksisfeltet (2 medlemmer). 
 
På denne bakgrunn foreslås følgende sammensetning av skikkethetsnemnda ved VID for 
perioden 01.01.2019 – 31.12.2021: 
 
Nåværende eksterne medlem med juridisk embetseksamen i skikkethetsnemnda, advokat 
Robert Voldhuset, er forespurt om å fortsette som medlem skikkethetsnemnda for neste 
periode og er villig til å bli oppnevnt. Voldhuset arbeider som advokat i eget firma, Advokat 
Oslo https://advokatoslo.no/om-advokat-oslo/, med hovedtyngden av saksførsel innenfor 
familierett, skilsmisse, barnefordeling, barnevern og familiemekling 
 
Som representant for praksisfeltet foreslås kst. klinikkdirektør ved medisinsk avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus/Helse Bergen, Solveig Hansen reoppnevnt. Hansen har 
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mange års erfaring som sykepleier og leder ved Haukeland Universitetssykehus. Hun leder 
en avdeling med 400 ansatte og 9 poster, er del av avdelingsledelsens lederteam, overordnet 
sykepleiefaglig ansvarlig og medlem av ulike styrings- og prosjektgrupper ved sykehuset. 
Hun representerer avdelingen eller sykehuset i en rekke interne og eksterne grupper, råd og 
utvalg, faglige og administrative. 
 
Som den andre representanten for praksisfeltet foreslås sykepleier Gry Viola Kristiansen som 
nytt medlem. Kristiansen arbeider som spesialkonsulent og faglig leder ved Avd. helse og 
rehabilitering i Bydel Vestre Aker. Hun har lang erfaring som sykepleier i 
kommunehelsetjenesten og som veileder for sykepleierstudenter i praksisstudier. Etiske 
problemstillinger og utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen beskrives som et særlig 
interessefelt. 
 
Førsteamanuensis Terese Bue Kessel, VID Stavanger, foreslås som ny faglærer i nemnda. 
Kessel er utdannet cand.teol fra Misjonshøgskolen og ordinert prest i Den norske kirke. Hun 
har arbeidet med menighetsutvikling for det Norske Misjonsselskap i Japan og i perioder vært 
praksiskoordinator for teologistudiet ved Misjonshøgskolen. Etter fullført doktorgrad i praktisk 
teologi ved Misjonshøgskolen arbeidet Kessel som institusjonsprest ved Tasta sykehjem før 
hun ble ansatt som førsteamanuensis i praktisk teologi og studieleder teologi ved VID i 2016. 
 
Førsteamanuensis Anita Gjermestad, VID Sandnes, foreslås reoppnevnt som faglærer i 
nemnda. Hun har med lang erfaring og høy kompetanse innenfor profesjonsutdanning. 
Gjermestad er utdannet vernepleier, har hovedfag og doktorgrad i spesialpedagogikk fra 
Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som faglærer fra bachelorutdanning i 
vernepleie, samt som vernepleier i ulike tjenestetilbud for mennesker med psykisk 
utviklingshemming. 
 
Studieleder og førstelektor Margareth Haukom foreslås reoppnevnt som faglig studieleder i 
nemnda. Hun er studieleder ved bachelorutdanning i sykepleie ved VID Bergen. Hun er 
førstelektor og utdannet sykepleier og har lang erfaring som leder og lektor i 
sykepleierutdanning og arbeid med skikkethetsvurdering. 
 
Nåværende leder har bedt om avløsning og det må oppnevnes ny leder. 
Dekan Elisabeth Brodtkorb, Fakultet for sosialfag, foreslås som ny leder av nemnda.  
Brodtkorb leder Fakultet for sosialfag. Hun er sosionom (Diakonhjemmets sosialhøgskole) og 
sosiolog (UIO) og har doktorgrad i profesjonsstudier fra Senter for profesjonsstudier 
(OsloMet).  Brodtkorb har arbeidet ved VID (tidl. Diakonhjemmet) i 23 år. Gjennom arbeidet 
som underviser, veileder, forsker og dekan (2002-2008 og 2017 – dd) har hun opparbeidet 
seg solid erfaring med studentsamarbeid og studentsaker. 
 
Studentrepresentantene oppnevnes for 1 år. Rektor er delegert fullmakt til årlig å oppnevne 
disse etter forslag fra studentparlamentet/studentråd (jfr styresak 43/15). 
Studentrepresentanter vil bli oppnevnt i januar 2019. 
  
 

Økonomiske konsekvenser og Finansiering / inndekning 
Eksterne medlemmer og studenter lønnes etter statens regulativ for godtgjørelse til styrer, 
råd og utvalg (pkt 10.14.2), p.t. kr 450,-/time.  
 
 
Vedlegg:  

1. Reglement for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering og skikkethetsnemnd ved VID 
vitenskapelige høgskole, vedtatt 11.12.2015, rev. 31.08.2017. og 21.11.2018 
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Reglement for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering og 
skikkethetsnemnd ved VID vitenskapelige høgskole 

Vedtatt av høgskolestyret 11.12.2015, revidert av rektor 31.08.2017 og 21.11.2018 

 

1.Formålet med skikkethetsvurdering 

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal 
inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne 
fungere som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for pasienters, 
klienters, brukere og/eller konfidenters liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og 
sikkerhet, er ikke skikket for yrket. 

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethets-
vurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt 
skikkethetsvurdering. 

 

2. Oppnevning og sammensetning av skikkethetsnemnd 

Styrets skikkethetsnemnd er oppnevnt med hjemmel i § 6 i forskrift 30. juni 2006, nr 859, om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-

06-30-859 jf. Lov 1.april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl)§ 4-10. 

(http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-006.html). Hvilke utdanninger som omfattes av 

skikkethetsvurdering er gitt i samme forskrift.   

Styrets skikkethetsnemnd skal ha: 

 Leder, en dekan/prodekan ved et av fakultetene  

 En studieleder ved en av utdanningene som omfattes av skikkethetsvurdering 

 To representanter for praksisfeltet 

 To faglærere 

 To studentrepresentanter 

 En ekstern representant med juridisk profesjonsutdanning 

Styret oppnevner leder og medlemmer i skikkethetsnemnda. Styret har delegert til rektor å 
oppnevne studentrepresentantene etter forslag fra studentparlamentet.  
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Leder og medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen. Studentrepresentanter oppnevnes for 
ett år. Det skal ikke oppnevnes varamedlemmer. 

 

3. Vedtaksførhet 

Skikkethetsnemnda er vedtaksfør når minst to tredjedeler av nemndas medlemmer er 
tilstede.  

 

4. Oppnevning av institusjonsansvarlig 

Høgskolestyret har delegert til rektor å oppnevne to- tre ansatte ved institusjonen som er 
institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlige kan oppnevnes 
blant skikkethetsnemndas medlemmer. 

 

5. Institusjonsansvarliges mandat og ansvarsområde 

1. Hvordan melde tvil om skikkethet til høgskolen  
Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Tvilsmeldinger som er 
åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig.  

2. Institusjonsansvarlig sitt ansvar  
Institusjonsansvarlig skal varsle angjeldende student skriftlig om at det foreligger begrunnet 
tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til 
vurderingssamtale og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få 
tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik oppfølging 
ikke er egnet til å hjelpe studenten. Institusjonsansvarlig kan beslutte at praksisperioder skal 
utsettes til etter utvidet veiledning/ oppfølging er avsluttet.  

Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av 
saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. 

Dersom institusjonsansvarlig vurderer at utvidet oppfølging og veiledning ikke gir nødvendig 
endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for 
skikkethetsnemnda. Når saken sendes over til skikkethetsnemnda, skal alle skriftlige 
dokumenter i saken legges ved.  

 
6. Skikkethetsnemndas mandat og ansvarsområde 

Skikkethetsnemnda skal behandle sak fremmet av institusjonsansvarlig, og ut fra en 

selvstendig drøfting og vurdering av sakens dokumenter/opplysninger, vurdere om en 
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student er å anse som skikket eller ikke. Nemnda kan be om ytterligere dokumentasjon 

dersom en mener det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for 

møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem 

sine synspunkter for nemnda før møtet. 

 
Saker om skikkethet skal vurderes ut fra forskrift 30. juni 2006, nr. 859, om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 4 og 5. 

 Skikkethetsnemnda skal utarbeide innstilling i saken med begrunnelse. Av 
innstillingen skal det framgå hvorvidt vedkommende student anses skikket eller ikke 
skikket. Dersom en student anses ikke skikket, skal det også foreligge en vurdering av 
hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanning, samt 
lengden på utestengningsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få 
gjenoppta utdanningen. 

 Dersom det er uenighet i skikkethetsnemnda, skal uenigheten begrunnes og framgå i 
innstillingen.  

 Deretter sendes saken over til høgskolens klagenemnd som avgjør saker om 
skikkethet på vegne av styret. 

 
 
7. Godtgjørelse for arbeid i skikkethetsnemnda 

Studentrepresentanter og eksterne medlemmer honoreres etter statens satser for 
utvalgsgodtgjøring.  
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Arkivsak-dok.: 16/00900-14 Arkivkode.: 002 
Saksbehandler Margrethe S. Løfqvist 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 11.12.2018 

 
   

 
 

Utsatt sensurfrist for nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi - 
Fakultet for helsefag 

 
Forslag til vedtak: 
Sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i bachelorutdanningen i sykepleie ved VID 
vitenskapelige høgskole settes til 23. januar 2019 kl.12.00. 
 

Saksframstilling: 
Kunnskapsdepartementet ga i september 2014 NOKUT i oppdrag å utvikle og gjennomføre nasjonale 
deleksamener i noen sentrale profesjonsutdanninger. Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i 
bachelorutdanning i sykepleie ble gjennomført som en prøveordning i perioden 2015-2017. I september 2017 
bestemte Kunnskapsdepartementet at ordning med nasjonale deleksamener skal videreføres som en 
permanent ordning.  
 
I 2018 gjennomføres denne eksamen 17. desember. NOKUT er ansvarlig for gjennomføringen og forventer at 
rundt 5000 kandidater avlegger denne eksamenen i 2018. Antall forventede eksamenskandidater, kombinert 
med eksamenstidspunktet, gjør administrering av sensur til en utfordring. NOKUT har i år, som i fjor, oppfordret 
den enkelte institusjon om å forlenge sensurfristen til 23. januar kl. 12.00 (jf. brev av 19. november 2018, 
vedlagt). 
 
Tre ukers sensurfrist er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler, og presisert i forskrift om opptak, studier, 
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole. I henhold til høgskolens forskrift kap.6, § 32 (7) skal 
sensur foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. I henhold til lov om 
universiteter og høyskoler § 3-9 (4 og 7) kan institusjonens styre selv gjøre unntak fra hovedregel om 3 ukers 
sensurfrist for enkelteksamener dersom særlige grunner gjør dette nødvendig. 
 
Rektors vurdering er at administrering og gjennomføring av sensur av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi 
og biokjemi konstituerer «særlige grunner», og ber styret forlenge sensurfristen ved denne eksamen i tråd med 
oppfordringen fra NOKUT. 
 

Vedlegg:  
Brev fra NOKUT 19. november 2018 om utvidet sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og 
biokjemi 17. desember 2018. 
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Arkivsak-dok.: 16/01716-4 Arkivkode.:    
Saksbehandler Karen Sikveland 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 11.12.2018 

 
   

 
 

Høgskolestyrets egenevaluering 2018 

 
Forslag til vedtak: 

1. Styrets leder utarbeider en kort sammenfatning/oppsummering av styrets evaluering av eget arbeid 
2. Sammenfatningen/oppsummeringen oversendes styret for VID Holding til orientering. 

 

Sammendrag 
01.01.2019 er det 3 år siden etableringen av VID og nåværende styre har, med noen justeringer, fungert siden 
september 2015. Sittende styremedlemmer oppnevnt av VID Holding er prolongert ved to anledninger og er nå 
gitt funksjonstid ut 2018. I forbindelse med at Diakonova ble fusjonert inn i VID 01.01.2018, tiltrådte et ny 
eieroppnevnt medlem styret. Nåværende studentvalgte og ansattevalgte styremedlemmer ble valgt våren 2018 
og tiltrådte styret i september 2018.  Fungerende styreleder ble konstituert med virkning fra 01.10.2018 og ut 
2018. Hun har vært styrets nestleder fra starten i september 2015.  
 
Det foreslås at styret evaluerer eget arbeid i 2018 gjennom en åpen samtale i møtet. I tillegg til å evaluere ulike 
sider ved eget arbeid, skal styret også evaluere samarbeidet med rektor og høgskolens ledelse, samt styrets 
forhold til høgskolens eiere. 
 
 
 
 
 



64/18 Eventuelt -   :

Denne behandlingen '64/18 Eventuelt' har ingen saksfremlegg.
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MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret VID 
 
Dato: 30.10.2018 kl. 14:00 
Sted: Konferanserommet Stiftelsen, Diakonveien 14, Oslo 
Arkivsak: 18/00007 
  
Tilstede:  Anne Sissel Faugstad, Irene Dahl Andersen, Ingvill 

Hagesæther Foss, Rune Jørgensen, Anders Persson, Johanne 
Sverresdatter Seeberg, Bjørg Kristin Selvik, Ole Briseid, 
Gunhild E Bang, Morten Lystrup 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Elisabeth Müller Lysebo for Roar G. Fotland 

  
Forfall:  Roar G. Fotland, Hildur Valsdottir, 
  
Andre: Ingunn Moser, rektor, Bård Mæland, prorektor forskning, Ståle 

Søbye, direktør administrativ støtte 
  
Protokollfører: Karen Sikveland 
  

 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

41/18 
18/00007-
34 

Godkjenning av innkalling og saksliste 30.10.2018 2 

42/18 18/01594-2 Søknad om statstilskudd for 2020 3 

43/18 18/01505-3 
VID Holdings overordnede strategi for VID 2018-2028 - 
til høring i høgskolestyret 

3 

44/18 
17/01904-
14 

Samlokalisering av VID Oslo på campus 
Diakonhjemmet 

4 

45/18 17/00482-7 
Føringer for invitasjon/bestillingsdokument vedrørende 
VIDs leie av felles campus i Rogaland 

5 

46/18 18/00495-9 
Etablering av samtalesenter knyttet til utdanning i 
familieterapi i VID 

5 

47/18 18/01446-4 
Etablering av Senter for Ledelse og Utvikling (SLU) – 
VID School of Value-based Leadership 

6 
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48/18 
16/00736-
11 

Kreering av Bjørn Hallstein Holte til philosophiae doctor 7 

49/18 
16/00736-
12 

Kreering av Johannes Nilsson Finne til philosophiae 
doctor 

7 

50/18 
18/00007-
30 

Forslag til møteplan for høgskolestyret 2019 7 

51/18 17/02159-8 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2018 i 
VID vitenskapelige høgskole 

8 

52/18  Eventuelt 8 

Orienteringssaker 
 

25/18 
18/00007-
29 

Protokoll Høgskolestyret VID 18.09.2018 8 

26/18 17/01778-4 
Forslag til statsbudsjett 2019 for universiteter og 
høyskoler og Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2019-2028- orientering til høgskolestyret 

8 

    

 
 
 
41/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 30.10.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 41/18 

 
Møtebehandling 
Tilføyelser til sak 52/17 Eventuelt - 2 orienteringssaker: 

a) Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved VID vitenskapelige 
høgskole – styrevedtak i NOKUT 

b) Mulig ph.d.-samarbeid  
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 30. oktober 2018 godkjennes. 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Søknad om statstilskudd for 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 42/18 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet saken. Styret påpekte det urimelige ved at det ikke finnes en 
finansieringsordning for infrastruktur for private høyere utdanningsinstitusjoner når 
dette allerede er gjennomført for private innenfor videregående opplæring og 
grunnskolen. Styret understreket betydningen av at søknaden gjenspeiler at 
høgskolen leverer så godt knyttet til samfunnsoppdraget og myndighetenes føringer 
for sektoren at dette ikke kan overses.  Styret mener at søknaden gjenspeiler dette 
på en god måte.   
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret slutter seg til utkast til søknad om statstilskudd for 2020. 
2. Merknader framkommet i møtet innarbeides og søknaden ferdigstilles og 

oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2018. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
43/18 VID Holdings overordnede strategi for VID 2018-2028 - til 
høring i høgskolestyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 43/18 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet saken. Styret anerkjenner eiernes rettmessige ansvar og behov for å gi 
føringer for og formidle forventninger til høgskolens virksomhet. Styret er interessert i 
eiernes føringer/bestillinger. Begrepsbruken i det foreliggende dokumentet og 
prosessen knyttet til utviklingen av dette kan imidlertid skape uklarhet om 
dokumentets status og forholdet mellom dette dokumentet og VIDs vedtatte 
strategiplan for 2018-2028, som VIDs eiere har behandlet og støttet/godkjent 
tidligere. 
 
Styrets innspill til en høringsuttalelse: 

- Dokumentets status er uklart. Er dette en strategi, et bestillingsdokument, eller 
et grunnlagsdokument?  

- Å definere dette som et bestillingsdokument fra eierne til VID vil tydeliggjøre 
dokumentets status og redusere uklarheter knyttet til forholdet mellom dette 
dokumentet, VIDS vedtatte strategi og andre vedtatte 
grunnlags/styringsdokumenter.  

- Forholdet mellom eiernes føringer/bestilling til høgskolen og 
høgskolens/styrets strategi for å svare på bestillingen må tydeliggjøres. 
Høgskolen skal kun ha én strategisk plan/strategi som skal svare på 
bestilling/føring fra eierne.  

- Dokumentet bekrefter i stor grad det som er nedfelt i VIDs vedtatte 
strategiplan og er formulert på et overordnet og passende nivå.  
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- Opplistingene i siste del av pkt 2 knyttet til fagområder kan virke begrensende 
på framtidig utvikling og samarbeid og bør etter styrets mening utelates.   

- VIDs framtidige utvikling kunne vært knyttet tettere opp mot arbeids- og 
samfunnslivet i tillegg til private og ideelle institusjoner og organisasjoner 

- Konsistens mellom begrepsbruken knyttet til høgskolens profil og forankring i 
dette dokumentet og vedtekter, plattform for fusjon og VIDs strategiplan 2018-
2028 må sikres. I dette dokumentet introduseres begrepet kirkelig og diakonal 
høgskole, mens vedtektene og vedtatt strategiplan bruker begrepet «kirkelig 
og verdibasert» høgskole som beskrivelse av høgskolens egenart.   

- Pkt 2 Identitet og egenart sier at det diakonale og kirkelige grunnlaget skal 
prege utformingen av utdanningstilbud, forskning og utviklingsarbeid og 
rekruttering av studenter og ansatte. Styret påpeker at dette siste ikke må 
forstås som et nytt bekjennelseskrav. 

- Pkt 4 Langsiktig bærekraft omhandler kun økonomi og det etterlyses noe om 
forventninger og føringer for langsiktig bærekraft knyttet til kvaliteten i 
virksomheten (utdanning, forskning m.m.)  Det faglige versus det økonomiske i 
dokumentet bør framheves. 
 

Styret ønsker en dialog med eierne/Holding om hvordan disse kan gi sine føringer og 
bestillinger til VID. Styret ønsker signaler, føringer og bestillinger fra eiere og så må 
høgskolen og styret lage strategi for dette. Styret ønsker en bedre koordinering hvor 
føringer fra eierne kommer inn i forbindelse med revisjoner av høgskolens strategi.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret har drøftet utkast til VID Holdings overordnede strategi og 
føringer for VID for perioden 2019-2028.  

2. Høgskolestyret ber rektor utarbeide og oversende styrets høringssvar basert 
på innspill og kommentarer fremkommet i møtet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
44/18 Samlokalisering av VID Oslo på campus Diakonhjemmet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 44/18 

 
Møtebehandling 
Rektor orienterte innledningsvis om siste utvikling i saken. Det oppleves krevende å 
være på så mange campus, både for studie- og arbeidsmiljøet og en samlokalisering 
så fort som mulig er et prioritert mål.  
Styret drøftet saken grundig og understreket betydningen av at de løsningene som 
velges er gode også faglig, og for både studenter og ansatte. Samlokalisering 
forutsetter at undervisningstiden utvides og inndeles annerledes enn i dag. 
Omlegging av arbeidsprosessene er den største utfordringen og helt avgjørende for 
å lykkes med en samlokalisering i nåværende lokaler i Oslo.   
Ansattevalgte styremedlemmene uttrykte stor grad av bekymring for om det blir 
tilstrekkelig plass til å drive forsvarlig utdanning og konsekvensene av dette for 
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høgskolens omdømme og studentrekruttering.  Det ble også påpekt at selv om det er 
risiko knyttet til å samlokalisere i Oslo før utbygging, er det også stor risiko knyttet til 
ikke å gjøre det.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret ber rektor om å planlegge for og iverksette samlokalisering av 
høgskolens virksomhet i Oslo fra høsten 2019, gitt at lokalene i Fredensborgveien 
blir fremleid, at campus Diakonhjemmet er egnet for samlokalisering/formålet og at 
totaløkonomien er bærekraftig.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
45/18 Føringer for invitasjon/bestillingsdokument vedrørende VIDs 
leie av felles campus i Rogaland 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 45/18 

 
Møtebehandling 
Rektor innledet i saken og understreket at dette kun er bestillingene til de som skal gi 
anbud på lokaler til VIDs virksomhet og at en omfattende programmeringsprosess 
med stor involvering kommer når anbudet er akseptert. Et av spørsmålene er om 
flere enn de som leier lokaler til VID i Rogaland i dag, skal inviteres inn i en 
anbudsrunde. 
Styret drøftet saken. Styret vektla at det er avgjørende å holde tidsplanen og at 
konkurransesituasjonen i prosessen må være «fair» for alle deltagere. Styret 
anbefaler derfor ikke en åpen anbudsprosess med flere enn dagens utleiere.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret har drøftet sakens prinsipielle sider og gitt styringssignaler for 
ferdigstilling av invitasjon og bestillingsdokument for felles campus i Rogaland.  

2. Høgskolestyret ber rektor ferdigstille invitasjon og bestillingsdokument i tråd 
med dette. 

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
46/18 Etablering av samtalesenter knyttet til utdanning i 
familieterapi i VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 46/18 
 
Møtebehandling 
Saken har vært utredet grundig og over lengre tid. Samtalesenteret ved VID skal 
være en praksis- og veiledningsarena for studenter ved familieterapiutdanningen og 
et samtaletilbud til ulike grupper. Senteret skal være et gratis, forebyggende, 
lavterskel samtaletilbud til enkeltpersoner, familier, par og grupper som kan ha nytte 
av et slikt tilbud. Det har vært en utfordring å kvalitetssikre praksisstudier for disse 
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studentene og opprettelsen av et samtalesenter i høgskolens regi er et forsøk på 
dette.   
 
Styret støtter opprettelsen av samtalesenteret, forstått som et utdanningstilbud 
hjemlet i uh-loven. Styret understreket at det er viktig med tydelig avklaring av 
brukernes status og rettigheter, og grenseoppgangen mellom dette tilbudet og 
behandling/helsetjenester. Faren for å ende opp i en situasjon hvor klager går til 
Fylkesmannen med tanke på dennes tilsynsansvar er tilstede, og styret ber rektor 
kontakte Fylkesmannen i forkant av oppstart av senteret for å orientere/avklare og 
unngå konflikter på et senere tidspunkt.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret godkjenner etableringen av et samtalesenter knyttet til 
familieterapiutdanningen i VID. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
47/18 Etablering av Senter for Ledelse og Utvikling (SLU) – VID 
School of Value-based Leadership 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 47/18 

 
Møtebehandling 
Hensikten med å opprette et senter som foreslått i saken er å synliggjøre VIDs 
kompetanse og kapasitet for oppdragsvirksomhet inn mot kirkesektoren og 
samfunnets helse- og velferdstjenester, styrke markedsføringen og prosjekttilgangen.  
Det er et premiss at senterets virksomhet skal være selvfinansierende og i tillegg 
bidra til prosjekt/oppdragsinntekter.  
 
Styret drøftet saken og stilte spørsmål ved hensiktsmessigheten ved å opprette enda 
et senter i VID. Samtidig ble det påpekt at senterorganisering kan være en mer 
dynamisk organiseringsform som kan bemannes opp og ned etter behov, er i 
interaksjon med fagområder på tvers av VID og gir mulighet til å prøve ut noe nytt 
uten for stor risiko hvis det ikke går. Styret ønsker en prinsipiell diskusjon om 
sentervirksomhet i VID, for eksempel i forbindelse med styreseminar.  
 
Styret understreket at senterets navn må gjenspeile forankringen i fagområdet 
verdibasert ledelse og at navnet må være identisk på norsk og engelsk. I tillegg ber 
styret om at oppgavene som skal ivaretas i senteret beskrives tydeligere, for 
eksempel om det er bidrags- og/eller oppdragsvirksomhet, og grenseoppgangen til 
ordinær faglig virksomhet i fakultetet.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret vedtar å etablere et senter med utgangspunkt i fagområdet 
verdibasert ledelse fra årsskiftet 2018/19 

2. Høgskolestyret ber rektor igangsette nødvendige tiltak for å etablere senteret 
fra årsskiftet 2018/2019. 
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3. Høgskolestyret ber rektor godkjenne endelig navn og økonomimodell for 
senteret. 

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
48/18 Kreering av Bjørn Hallstein Holte til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 48/18 

 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Bjørn Hallstein Holthe til philosophiae doctor (ph.d.). 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
49/18 Kreering av Johannes Nilsson Finne til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 49/18 

 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Johannes Nilsson Finne til philosophiae doctor (ph.d.).  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
50/18 Forslag til møteplan for høgskolestyret 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 50/18 

 
Møtebehandling 
Det er foreslått følgende møteplan for høgskolestyret i 2019: 
Uke 10, 06.03.og 07.03.19, lunsj-lunsj, Oslo-området 
Uke 19, 07.05.19, kl 14-19, Bergen 
Uke 25, 18.06.19, kl 14-19, Oslo 
Uke 39, 26.09.19, kl 14-19, Sandnes/Stavanger 
Uke 44, 29.10.19, kl 14-19, Oslo 
Uke 51, 17.12.19, kl 14-19, Oslo 
 
Styret ønsker at det holdes et styremøte i Bergen og et i Stavanger/Sandnes i løpet 
av året.  
 
Vedtak  
Møteplan for høgskolestyret VID 2019 godkjennes. 
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Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
51/18 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2018 i VID 
vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 30.10.2018 51/18 

 
Vedtak  

1. Høgskolestyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling 09.11.2018 for 
VID vitenskapelige høgskole AS  

2. Høgskolestyret godkjenner forslag til innkalling og agenda for ekstraordinær 
generalforsamling 09.11.2018. 

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
52/18 Eventuelt 
Behandlet av  Saknr 

 
Møtebehandling 

a) Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved VID vitenskapelige 
høgskole – styrevedtak i NOKUT: Styret i NOKUT har fattet følgende vedtak: 
«Det systematiske kvalitetsarbeidet ved VID vitenskapelige høgskole er 
tilfredsstillende: Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt». Les mer 
om saken her: https://www.nokut.no/nyheter/bedre-kunnskap-om-nye-krav-til-
kvalitetsarbeid/  

b) Mulig ph.d.-samarbeid – rektor orienterte muntlig om saken.  
 

Vedtak  
Sakene 52/18 a) og b) tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
25/18 18/00007-29 Protokoll Høgskolestyret VID 18.09.2018 

 
26/18 17/01778-4 Forslag til statsbudsjett 2019 for universiteter og 

høyskoler og Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2019-2028- orientering til høgskolestyret 

 
Høgskolestyret tar orienteringssakene 25/18 og 26/18 til orientering. 



28/18 Campusutvikling og samlokalisering i VID - status (muntlig) -   :

Denne behandlingen '28/18 Campusutvikling og samlokalisering i VID - status (muntlig)' har ingen saksfremlegg.
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VID 
vitenskapelige høgskole 

Pb 184 Vinderen 
NO-0319 OSLO  

+47 990 90 005 
post@vid.no 

Faktura 
fakturamottak@vid.no 

Foretaksregister 
NO 915635520 

 
vid.no 

 

  
  

   
  

Vår ref.: 18/01827-2 Deres ref.: 18/5000 Dato:03.12.2018 
 

Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet 

VID vitenskapelige høgskole vil takke for muligheten til å gi innspill i prosessen rundt 
stortingsmeldingen om internasjonalt studentmobilitet. 
 
Høgskolen har hatt en intern prosess og innhentet synspunkter fra prorektor forskning, 
dekaner, internasjonale koordinatorer på studieprogramnivå, og internasjonalt kontor. 
Synspunktene fra disse instanser er innarbeidet i høgskolens svar på spørsmålene 
statsråden stiller. 
 

Ambisjon om kulturendring   
Det er vanskelig å være uenig i statsrådens presentasjon av suksessfaktorer for 
studentmobilitet, men bildet bør utdypes og utvides. Skal man lykkes med mobilitet som del 
av arbeidet med kvalitetsutvikling, må mobiliteten være forankret i gjensidig, strategisk og 
langsiktig samarbeid mellom institusjoner. Dette må være forankret i avtaler som omfatter 
både utdanning og forskning, ansatte og studenter, og administrative så vel som faglige 
funksjoner og ledelse. Studentmobilitet bør ikke betraktes løsrevet fra disse øvrige 
sammenhengene. I tillegg må internasjonalisering ikke bare bli en erfaring for de som reiser 
ut i en periode, men gjennomgående prege studieprogram og studiemiljø ved institusjonen 
hjemme også. 
 
Imidlertid, for en institusjon med høy andel studenter innenfor profesjonsutdanning rettet mot 
helse- og sosialsektoren, forutsetter dette en kulturendring, ikke bare innad i egen institusjon, 
men også hos myndigheter som regulerer utdanning og i de praksisfelt og virksomheter i 
arbeidslivet som høgskolen samarbeider med om utdanning generelt og praksisstudier 
spesielt. Dette innebærer at arbeidslivet og praksisfeltet også må mestre å ta imot 
innreisende internasjonale studenter. VID har måttet avslå å ta imot internasjonale studenter 
på grunn av motstand/vegring fra praksisfeltet, og som følge av manglende gjensidighet i 
mobiliteten har vi også mistet avtalepartnere. 
  
I høgskolens dialog med praksisfeltet om å ta imot internasjonale studenter, erfarer vi at 
produktivitetskravet settes opp mot og kommer i konflikt med det å ta imot studenter som 
ikke behersker norsk språk. Sammen med stort press på tilgang til praksisplasser, særlig i 
helsesektoren, er dette en betydelig hindring for å øke det gjensidige mobilitetssamarbeidet.  
 
Ambisjonen om en kulturendring bør dermed strekke seg utover utdanningssektoren. Dette 
er også synliggjort i internasjonale rapporter som f.eks. rapporten «Hidden Competences» i 
Faktaa. 1/2014, utgitt av CIMO, Finland. Rapporten avdekker at det er et utbredt problem at 
arbeids- og næringslivet ikke har tilstrekkelig oppmerksomhet på at mobilitet tilfører en 
kompetanse som også går utover det som er beskrevet i faglige læringsutbytter.  
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I tråd med FNs bærekraft-mål har VID som del av sin strategi å utvikle måter å samhandle på 
globalt som reduserer det økologiske fotavtrykket. Med en ambisjon om å øke 
studentmobilitet til 50 % er dette noe som bør inkluderes i et spørsmål om kulturendring 
rundt mobilitet i vid forstand. Kulturendring bør også handle om bevisste transportvalg og 
bevisste partnervalg, i forhold til mobilitets-volum. 
 

Utgående studentmobilitet  
VIDs arbeid med utgående studentmobilitet foregår hovedsakelig på bachelornivå, selv om 
masterstudier også har mobilitetsvindu i sine studieprogram. Høgskolens ledelse har høy 
grad av oppmerksomhet på mobilitet. Det er et krav at alle studieprogram synliggjør hvordan 
fagmiljøet arbeider med internasjonalisering (både «hjemme og ute») og det kreves at 
minimum ett semester er tilrettelagt for mobilitet. Alle ph.d.-studenter forventes å jobbe for å 
utvikle internasjonale nettverk og ha en periode i ph.d.-studiet i utlandet. 
  
Anslagsvis mellom 80 – 90 % av all ut-mobilitet i VID er praksismobilitet. En stor andel er 
mobilitet til organisasjoner, institusjoner og NGO’er utenfor Europa, som ikke er 
utdanningsinstitusjoner. VID tildeler studiepoengene og er faglig ansvarlig for denne 
aktiviteten. VID står også faglig ansvarlig for en del av den praksismobiliteten som 
organiseres gjennom utdanningsinstitusjoner utenfor Europa. Den øvrige praksismobiliteten 
er del av utdanningsprogrammer i VIDs partneruniversitet/ høgskoler og partneren er faglig 
ansvarlig for denne. VID godkjenner rutinemessig den forhåndsavtalte aktiviteten og 
studiepoengene fra partnerinstitusjonen, når den dokumenteres gjennomført og bestått. 
Dette er hovedmodellen for praksismobilitet i samarbeid med partnere i Europa, USA, 
Australia og New Zealand, men er mindre vanlig i forhold til partnere i det globale sør, der 
VID oftere selv står faglig ansvarlig.   
 
Det er ressurskrevende å ta faglig ansvar for praksisstudier utenfor Norge, særlig i det 
globale sør. Årsakene er flere, blant annet reiseavstand/reisetid, kulturforskjeller, ustabil 
infrastruktur i vertsinstitusjonen/regionen, ressurssituasjonen hos partnerinstitusjonen, osv. 
Denne typen praksis forutsetter godt planlagte praksisopplegg, klare avtaler med 
praksispartnere og veiledere (både innenfor og utenfor utdanningssektoren), 
sikkerhetsanalyser, bevissthet rundt studentenes interkulturelle kompetanse, og et aktivt 
beredskapsapparat i VID. Dette koster, både i form av arbeidstid og reisevirksomhet for 
faglig ansatte, så vel som i det administrative apparatet rundt organiseringen av mobilitet. 
Studentene er stort sett godt fornøyde med tilbudet. Spesielt når det gjelder 
sykepleierutdanningen, er praksisstudier i utlandet også en vesentlig avlastning av 
praksisfeltet i Norge, der det tidvis er akutt mangel på praksisplasser på enkelte områder. 
Dette skaper en ubalanse i mobiliteten som det er vanskelig å komme utenom. For eksempel 
sendte VIDs sykepleierutdanninger i 2017 ut 70 studenter i tre måneder eller mer, mens de 
samme utdanningene kun tok imot 10 innreisende studenter. Hovedårsaken til dette er 
tilgangen på praksisplasser for internasjonale studenter. 
 
Den studentmobiliteten som ikke er praksismobilitet, foregår som en blanding av mobilitet 
med frie, men faglig relevante, studiepoeng, og mobilitet som er integrert i rammeplanstyrte 
profesjonsutdanninger. Tett faglig samarbeid med mottakerinstitusjonene om 
forhåndsgodkjenning av studiepoeng/læringsavtaler er en forutsetning for mobiliteten, 
spesielt for de rammeplanstyrte utdanningene. Dette gir også faglig ansatte (internasjonale 
koordinatorer) et nettverk ved partnerinstitusjonene, fokusert rundt utdanningssamarbeid. 
Dette har i flere tilfeller vært et godt grunnlag for utvikling av såkalte Erasmus+ Global 
Mobilitet prosjekter i det globale sør. 
  
En av de store utfordringene for utgående studentmobilitet i dette praksis-landskapet er 
kravet til minimumsvarighet på utenlandsoppholdet. Praksisperiodene er en integrert del av 
utdanningsløpene i VID, er tilpasset samarbeidet med norsk arbeidsliv og er til dels strengt 
regulert av rammeplaner/forskrift. Dermed kreves det mer å organisere variasjoner i 
tidspunkt/varighet av praksisperiodene utenfor Norge, spesielt mot utdanningsinstitusjoner 
som ofte har helt andre rutiner, tidspunkt og perioder for sine praksisstudier. Kravet om tre 
måneders utenlandsopphold for at høgskolen skal gis uttelling oppleves i denne 
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sammenhengen som uhensiktsmessig. Det er særlig to faktorer som gjør dette ekstra 
krevende; den ene er de ressurser som kreves for å tilby faglig gode praksisstudier utenfor 
Norge når VID er faglig ansvarlig, den andre er de organisatoriske grepene som kreves for å 
få til tre-måneders opphold når praksisperiodene faller utenfor den ordinære 
gjennomføringen av praksisperioder enten i VID, eller hos partneren.  
 
Som et forsøk på å løse noen av utfordringene med mobilitet knyttet til 
profesjonsutdanninger med sterk nasjonal regulering, praksisstudier m.m., har VID tatt 
initiativ til et nordisk samarbeid med institusjoner som tilbyr sykepleierutdanning i Sverige, 
Danmark og Finland. Landene/partnerne er valgt fordi den språklige nærheten fjerner 
motstanden mot innreisende studenter fra praksisfeltet. Samarbeidet går ut på å utvikle en 
valgbar fordypning/studieretning/studieløp på bachelornivå, kalt «Sykepleie i Norden». 
Studieretningen skal innebære obligatorisk mobilitet for de studentene som velger den. Den 
designes for å gi mobilitetsbalanse, og utvikling av læringsutbytter skal knytte merverdien av 
mobiliteten til den sykepleiefaglige merverdien ved å ha praksis og følge undervisning i et av 
de andre nordiske landene. 
 
En annen modell for mobilitet, som er etterspurt av studenter og omgår utfordringene knyttet 
til lengre praksisperioder, er prosjektpraksis over fire – åtte uker. Slike kortere opphold 
forenkler organiseringen samtidig som de gir gode læringssituasjoner for studentene. I 2017 
hadde VID ca 100 korte opphold på under tre måneder. Dette innebærer at nærmere 
halvparten av VIDs totale mobilitet ikke gis uttelling. Selv om det er mindre krevende å 
organisere korte opphold er likevel mye av det administrative arbeidet det samme. 
 
Når det gjelder utgående studentmobilitet på masternivå, er de generelle trekkene ved 
studentgruppen som tar masterstudier ved VID, en stor utfordring. Flertallet er etablert med 
jobb og familie og tar gjerne studiene ved siden av jobb. Noen masterstudier er også rene 
deltidsstudier. Dermed kommer ulike hensyn i konflikt. På den ene siden kommer behovet 
denne studentgruppen har for fleksibilitet i studiene. VID møter dette med å organisere 
samlingsuker for læringsopplegg på campus en til to ganger i løpet av ett semester. På den 
andre siden forutsetter mobilitet at studentene har anledning til å være fulltidsstudenter det 
semesteret de er ute. For å få til en 50 % økning i studentmobilitet i disse 
studieprogrammene, bør også kulturendring knyttet til masterstudenters studiemønster 
tematiseres. 
 
Av øvrige utfordringer kan nevnes at start- og sluttdato for semestrene i Norge ofte skaper 
vanskeligheter for mobilitet med partnere i Europa. Høstsemestrene starter mange steder i 
september eller oktober og varer ut januar, mens vårsemestrene gjerne starter i februar og 
går til juli. Dette skaper også utfordringer for inn-mobilitet. 
Språk forblir en utfordring for utreisende studenter. Få studenter ønsker utenlandsopphold 
om de ikke kan følge undervisning på engelsk selv om det det finnes faglig relevante og 
gode partneravtaler med undervisning på andre språk. Denne utfordringen kan ikke 
utelukkende løses innenfor høyere utdanning, da grunnlaget for mestring av fremmedspråk 
på tilstrekkelig høyt nivå, for de aller fleste legges tidligere. 
 

Innkommende studentmobilitet 
VID arbeider med innkommende studentmobilitet både til gradsstudier og i utveksling. 
 
VID har hittil i hovedsak rekruttert internasjonale gradsstudenter fra det globale sør. Disse 
studentene støter på en rekke utfordringer når det gjelder oppholdstillatelse, finansiering og 
digitalisering av tjenester i Norge. Utvekslingsstudenter som kommer fra land utenfor Europa 
møter delvis de samme utfordringene, men fordi disse kommer innenfor bilaterale avtaler på 
institusjonsnivå, blir prosessen knyttet til å få visum enklere.  
 
En felles utfordring for alle innreisende studenter er tilgang til studentboliger. Dette gjelder 
særlig utvekslingsstudenter ettersom disse ofte kommer for kun ett semester og anses som 
mindre attraktive leietakere på grunn av korte kontrakter. Innreisende utvekslingsstudenter 
som kommer for å ha praksisstudier innenfor VIDs studieprogram, har den utfordringen at 
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egne praksisperioder ikke sammenfaller med varigheten av semestrene i Norge, og 
studentbolig-tilbudet er tilpasset semestrenes varighet. VID bruker ressurser på å hjelpe 
disse studentene med å finne bolig. Høstsemesteret er mest utfordrende på grunn av 
studiestart for nye studenter. Sammenlignet med Bergen og Stavanger/Sandnes er 
situasjonen mest krevende i Oslo, med Rogaland som en god nummer to. I Bergen har VID 
en privat samarbeidspartner som hittil har løst situasjonen. 
 
Kravet om at internasjonale studenter må dokumentere midler tilsvarende Lånekassens 
støttebeløp, pluss skolepenger, i en norsk bank for å få oppholdstillatelse, gjør at høgskolen 
tilbyr en depositumordning for studenter uten norsk bankkonto. Pengene tilbakebetales til 
studentene når disse har opprettet en personlig, norsk bankkonto. Saksbehandlingstiden for 
oppholdstillatelse er lang og det kreves norsk personnummer før en utenlandsk statsborger 
kan åpne en konto. Det kan derfor ta flere måneder fra studiestart til studenten kan 
disponere egne penger.  
 
Økende digitalisering i samfunnet medfører stadig mindre bruk av kontanter og økt bruk av 
digitale betalingsløsninger. VID ser at gruppen internasjonale studenter utfordres på dette i 
stadig større grad. Per i dag ser vi utfordringene i en begynnende bruk av digitale 
betalingsløsninger som krever norsk bank/bankkort, knyttet til studenttjenester. Dette løses 
foreløpig med tilpassede rutiner for tjenestene til denne studentgruppen.  
 
Når det gjelder opptak av internasjonale gradsstudenter, medfører verifisering av 
internasjonale søknader gjennomgang av store dokumentmengder. Når studenter har søkt til 
flere norske institusjoner/studieprogram samtidig, betyr lokal søknadsbehandling en 
mangedobling av det administrative arbeidet knyttet til dokumentkontroll av en enkelt 
søknad. Verifisering av internasjonale dokumenter trenger spesialkompetanse som det 
krever ressurser å utvikle og vedlikeholde. En felles, nasjonal 
verifiserings/opptaksorganisasjon ville gjøre det lettere å håndtere disse søknadene 
rasjonelt, og gjøre det lettere å avdekke falske dokumenter på opptaksstadiet. 
 
Når det gjelder opptak av utvekslingsstudenter, er fremdeles det norske kostnadsnivået en 
utfordring. Kostnadsnivået er hovedårsaken til at det er vanskelig å rekruttere 
utvekslingsstudenter utenfor Erasmus+ -programmet. 
 
Når utvekslingsstudenter er rekruttert til VID, ser vi at de mest vellykkede oppholdene er når 
det foregår felles undervisning med norske og internasjonale studenter og når norske 
studentfaddere tar et sosialt ansvar overfor internasjonale studenter. Der det er mulig krever 
VID at studenter som selv søker om ut-mobilitet deltar i undervisning som foregår på engelsk 
i semesteret forut for utreise. Dette gir utreisende studentene trening i å bruke engelsk 
fagterminologi som forberedelse til egen mobilitet, og det gir innreisende studenter en arena 
for å møte norske studenter i en faglig ramme.  
 

Strategisk samarbeid  
VIDs strategi, med vekt på solidarisk engasjement så vel som internasjonal 
kunnskapsutvikling, åpner for avtaler med et vidt spenn av partnere globalt. VIDs historie og 
tradisjoner har bragt med seg samarbeid og avtaler med lang historie i visse geografiske 
områder, med en vekt på afrikanske og noen asiatiske land, i tillegg til europeiske og 
nordiske land.  
 
Studieprogrammenes og fagmiljøenes ledelse har det faglige ansvar for å velge mobilitets- 
og samarbeidspartnere. Rektor godkjenner/signerer alle avtaler med utenlandske partnere. I 
den grad det er mulig, søker høgskolen å konsentrere mobilitet og samarbeid til felles 
partnerinstitusjoner på tvers av fakulteter og fagområder, forskningsgrupper og 
studieprogram på ulike nivå/sykler. Slik kan man bygge strategisk og langsiktig samarbeid 
om både forskning, utdanning, støttefunksjoner og strategisk ledelse, og sikre at samarbeid 
og mobilitet blir en del av kvalitetsarbeidet og en driver for kvalitetsutvikling i begge 
institusjonene.  
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Som en mekanisme for å styrke sammenhengen mellom internasjonalt forsknings- og 
utdanningssamarbeid, prøver VID for tiden ut et team-samarbeid mellom 
forskningsadministrasjon og internasjonalt kontor.  
 
 

Nasjonale tiltak og regelverk 
En endring av tre-måneders kravet for å få uttelling for utenlandsopphold som er integrert i et 
utdanningsløp, ville forenklet arbeidet med mobilitet innenfor profesjonsutdanningene. Det 
nasjonale kravet til varighet bør som et minimum harmoniseres med Erasmus+ programmets 
mulighet til å gi stipend til to måneders praksismobilitet. En gradert støtteordning som kan gi 
mindre intensiver til bruk av virtuell mobilitet og korte opphold av typen «intensivkurs», som 
fantes i det forrige Erasmus+ programmet, ville være et tiltak som kunne øke internasjonalt 
utdannings- og forskningssamarbeid, faglig nettverksbygging, og mobilitet. 
 
Når det gjelder rapportering  er det krevende at tre-måneder kravet i Felles Studentsystem 
(FS) fortolkes som minimum 91 dager, mens rammen for et visum (når det gjelder 
praksismobilitet i organisasjoner/NGO’er) utenfor Europa i de aller fleste tilfeller er 90 dager. 
Dette er et eksempel på at rigide systemer belaster apparatet som organiserer mobilitet med 
administrative detaljer, som ikke framstår som logisk eller fornuftige. 
 
Et annet krav som fra tid til annen aktualiseres når det gjelder praksis og profesjonsstudier, 
er kravet til politiattest for studenter som har praksis knyttet til barn og unge. Når det gjelder 
internasjonale studenter fra høgskolens mobilitetspartnere, er det ikke mulig å framlegge 
norske attester. På den annen side har tilsvarende internasjonale attester ingen offisiell 
status i Norge og enkelte praksispartnere føler seg utrygge i forhold til vurdering av 
dokumentasjonen. 
 
En måte å støtte master/deltidsstudenter som ønsker utenlandsopphold i studiet, og som er 
bundet av økonomiske forpliktelser og omsorgsansvar, kan være å tilby økt støtte fra 
Lånekassen når en student for eksempel må ta ulønnet permisjon fra en arbeidsgiver for å 
gjennomføre mobilitet. 
 
Vi håper at omleggingen til nasjonal forskrift og Rethos-prosessen skal skape større 
fleksibilitet for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger og på den måten understøtte 
mobilitetsambisjonene fra norsk side. Større fleksibilitet vil et stykke på vei gjøre det lettere 
for profesjonsstudier å utvikle løsninger for mobilitet med partnere som er styrt av andre 
forskrifter enn de norske. Imidlertid er mobilitet innenfor nasjonalt regulerte utdanninger et 
område som kan settes på dagsorden i den politiske dialogen med land som det er ønskelig 
å ha mobilitet med. Ensidig fleksibilitet vil ikke nødvendigvis løse alle utfordringene. 
 

Godkjenning 
VID benytter seg av læringsavtaler for alle utenlandsopphold der studentene får veiledning 
og/eller evaluering av en ekstern partner. I de tilfeller partneren er en høyere 
utdanningsinstitusjon, som utsteder studiepoeng til studentene, får studenten automatisk 
godkjent dette såfremt den faglige aktiviteten har vært forhåndsgodkjent, og det kan 
dokumenteres at den er bestått.  
 
Det understrekes at det ikke bør lages automatiske godkjenningsordninger innenfor 
utdanninger med nasjonale rammeplaner, men at godkjenning bør skje på bakgrunn av 
individuelt avtalte læringsavtaler. 
 

Arbeids- og næringsliv 
VID viderefører tradisjoner fra de tidligere fusjonerende høgskolene med samarbeid med 
kirker, organisasjonsliv og bistandsorganisasjoner i det sivile samfunn. Disse er aktive ifht. 
utvikling og sosial bærekraft, helseinstitusjoner og velferdstjenester, i Afrika, Asia, Sør-
Amerika og Øst-Europa. Dette handler både om praksis/hospitering, utdanning, 
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forskerutdanning og FoU-oppdrag. Det omfatter utdanningssamarbeid på alle nivå/tre sykler, 
inn- og utmobilitet, ansatte- og studentutveksling, oppdragsutdanning og oppdragsforskning. 
Her inngår også samarbeid om utvikling av biblioteksvirksomhet og elæring.    
 
Selv om hovedvekten hittil har vært på innreisende mobilitet på master- og ph.d.-nivå, så er 
bildet mer nyansert enn som så. Bachelorstudenter fra VID hospiterer, har prosjektpraksiser 
og er på studiereiser hos samarbeidende kirker og organisasjoner internasjonalt. Ansatte i 
norske misjons- og hjelpe- og bistandsorganisasjoner tar master- og ph.d.-utdanning ved VID 
i tilknytning til at de tjenestegjør for både norske og samarbeidende internasjonale 
organisasjoner ute. VID har også stor lærermobilitet ut fra de samme fagmiljøene, med årlige 
undervisningsoppdrag ved kirkelige institusjoner og samarbeidspartnere til VID og VIDs 
eiere.    
 
VID har for eksempel internasjonalt samarbeid om e-læring knyttet til et emne i systematisk 
teologi tilsvarende 10 stp. Dette er et innføringsemne på bachelornivå som tilbys både på 
engelsk, gassisk og fransk, og brukes ved utdanningsinstitusjoner i Etiopia, Madagaskar og 
Kamerun. Det innebærer «flippede» læringsformer med kombinasjoner av streamede 
leksjoner og andre læringsressurser som kontekstualiseres og brukes som utgangspunkt for 
refleksjon og diskusjoner i klasserommet lokalt. VID samarbeider alle steder med 
institusjoner med faglærere som har tatt deler av sin utdanning ved MHS/VID, og har 
kontinuerlig ansattmobilitet knyttet til prosjektet/avtalen. Studentene tar «studiepoeng» lokalt, 
på den måten at dette emnet fyller deres emne i systematisk teologi.   
 
Dette e-læringsprosjektet er tenkt som et første steg. Ved lanseringen kombinerte man 
minnepinner med ansattmobilitet. Videre utvikling er avhengig av teknisk utvikling (nettilgang 
og netthastighet) i Afrika sør for Sahara. Også her inngår det samarbeid om opplæring og 
utvikling av bibliotekvirksomhet.  
 
Tidligere hadde VID fast internasjonale gradsstudenter finansiert av kvoteprogrammet.  I 
etterkant har VID etablert en lokal videreføring med tildeling av stipend til studenter fra 
partnerkirker og partnerorganisasjoner i sør, basert på gaver/giverinntekter.  
 
Det er en stor kontrast mellom forståelsen av betydningen og merverdien av mobilitet hos 
våre samarbeidspartnere i arbeidsliv og utdanning i det globale sør, og hos arbeidslivet i 
Norge.  
 
Behovet for kulturendring i arbeidslivet i Norge med tanke på bevisstgjøring av merverdien 
av mobilitet er allerede nevnt. Men med mindre kompetanse fra mobilitet etterspørres og 
verdsettes i arbeidsmarkedet, vil det være utfordrende å motivere studenter til å gjennomføre 
utvekslingsopphold når dette krever tilpasninger i forhold til arbeidsgivere, familie, og/eller 
andre forpliktelser. Tilsvarende vil det være krevende å få praksisfeltene til å ta imot 
internasjonale studenter i praksisstudier. 
 
Arbeid for å synliggjøre merverdien av mobilitet overfor norsk arbeids- og næringsliv bør skje 
i samarbeid med fagmiljøene. En utfordring for hele sektoren er at hittil har det vært lite fokus 
på den kvalitative beskrivelsen av merverdien i mobilitet, selv om det er dokumentert i flere 
rapporter at det finnes en generell merverdi. For å engasjere fagmiljøene, og for å trekke 
relevansen nærmere arbeidslivet, trengs økt innsats for å beskrive relevansen på fagnivå, i 
læringsutbyttebeskrivelser.  

 

Hvordan internasjonalisering og studentmobilitet er organisert ved VID 
vitenskapelige høyskole 
Arbeid med internasjonalisering og studentmobilitet i VID er organisert i ett sentralt 
internasjonalt kontor med en fulltids ansatt i hver region (Oslo, Rogaland og Bergen). Det er 
en eller flere faglige internasjonale koordinatorer knyttet til studieprogram på bachelornivå, 
avhengig av størrelsen på studieprogram. Det er foreløpig ingen faglige koordinatorer på 
masternivå, da etterspørselen etter mobilitet foreløpig er liten. 
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Det er etablert et samarbeidsteam mellom internasjonalt kontor og 
forskningsadministrasjonen for å jobbe med å finne synergier mellom internasjonalt 
utdannings- og forskningssamarbeid. 
 
Oppgavedelingen mellom internasjonalt kontor sentralt og fakultet/studieprogram lokalt er 
basert på prinsippet om at det som er student- og studienært håndteres lokalt på fakultet i 
nær tilknytning til student- og studieprogram.  
 
Kompetanse på internasjonalisering i internasjonalt kontor er knyttet til kompetanse på 
Erasmus+ programmet, Norplus, og andre samarbeidsmekanismer for utvikling av 
internasjonalt utdanningssamarbeid, samt faglig- og forskningsstøttede perspektiver på 
internasjonalisering i og av høyere utdanning. Internasjonalt kontor støtter fakultetenes 
arbeid med mobilitet og prosjektutvikling og har kompetanse på vurdering av internasjonale 
utdanningsdokumenter i forbindelse med opptak til masterstudier. Internasjonalt kontor har 
også spisskompetanse på internasjonale, nasjonale og lokale digitale verktøy for 
administrasjon av mobilitet. 
 
Kompetanse hos faglige koordinatorer er knyttet til internasjonalisering i eget studieprogram, 
nettverksbygging mot partnere, bruk av mobilitetsvindu og godkjenning av individuelle 
læringsavtaler knyttet til eget studieprogram. 
 
Internasjonalt forum samler faglige koordinatorer, forskningsadministrasjonen og 
internasjonalt kontor 2- 3 ganger i året, og organiseres av internasjonalt kontor. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ingunn Moser  Inger Marie Hognestad 
 Rektor  seksjonssjef  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevne signaturer. 
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