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Vedlegg: 

Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og 
SEROS1 

Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS 

De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012 er utdanningene i 
risiko- og sikkerhetsfagene basert på tre bærebjelker: Samfunnsfaglige, økonomiske og 
teknologiske utdanninger. Det finnes spesialiserte tilbud i tillegg til tverrfaglige studier 
der to eller alle de tre bærebjelkene integreres. 

I 2012 har UiS følgende risiko- og sikkerhetsrelaterte studietilbud: 

Bachelorutdanninger – 180 ECTS 

- Samfunnsvitenskapelig bachelor (BA) i samfunnssikkerhet (spesialiseringsretning 
i sosiologi og statsvitenskap) 

Masterprogrammer – 120 ECTS (til sammen ca 100 studenter pr år): 

- Tverrfaglig program i samfunnssikkerhet (teknologi og samfunnsvitenskapelig 
forankring). Spesialiseringsretninger er: 

o Risikoanalyse, styring og teknisk sikkerhet 
o Sårbarhet, teknologi og organisasjon 
o Risiko, regulering tilsyn 
o Krisehåndtering (herunder internasjonale humanitære kriser) 

- Risikostyring 
- Industriell økonomi 
- Ledelse og økonomisk analyse 

PhD-program (ca 25 – 30 kandidater i arbeid til enhver tid): 

- Tverrfaglig PhD-program i risikostyring og samfunnssikkerhet som bygger på 
etablerte masterprogram (gjennomstrømning 5-8 kandidater pr år). 

Erfaringsbasert masterprogram (90 ECTS):  

- Programmet i Risikostyring og sikkerhetsledelse er en betalingsutdanning som er 
åpen for studenter med relevant sikkerhetsrelatert erfaring. Programmet er 
skreddersydd for studenter som ønsker å kombinere jobb og utdanning. 

                                                           
1 Se http://seros.uis.no for detaljerte presentasjoner av studieprogram, forskning og personell. 

http://seros.uis.no/
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I tillegg har undervisnings- og forskningsmiljøet ved UiS: 

- Etablert (2008) og driftet et masterprogram ved Universitet i Tromsø i 
”Samfunnssikkerhet og miljø” som UiT etter planen overtar ansvaret for f.o.m 
høsten 2012. Programmet har et særskilt fokus på problematikk i nordområdene. 

- Vært med å etablere (2008) og delvis drifte et BA-program ved Universitetet i 
Tromsø kalt ”Samfunnssikkerhet og miljø”. Programmet har et særskilt fokus på 
problematikk i nordområdene. 

- Driftet et masterprogram i regi av NUSB i samfunnssikkerhet. Dette programmet 
blir nå integrert i det erfaringsbaserte masterprogrammet ved UiS. Programmet 
har et særskilt fokus på beredskap og krisehåndtering. 

- fått i oppdrag å levere  sammen med Høgskolen i Hedmark (fra og med våren 
2012)en Bachelor-plattform (120 studiepoeng) i risikostyring og sikkerhetsfag til 
Forsvaret. 

Forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS 

Forskningssenteret SEROS - Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ble etablert 1. 
januar 2009. Senteret er et samarbeid mellom de ulike fagenhetene innenfor  
risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS og International Research 
Institute of Stavanger (IRIS). SEROS omfatter i dag faggrupper fra tre institutter ved UiS 
og to avdelinger ved IRIS. Dette er Institutt for helsefag, Institutt for industriell økonomi, 
risikostyring og planlegging og Institutt for medie, kultur og samfunnsfag ved UiS, samt 
avdeling for Samfunns- og næringsutvikling og avdeling for Energi ved IRIS. 

SEROS omfatter i dag 54 fagpersoner. Senteret er i vekst og arbeider med en stor 
prosjektportefølje av eksternt finansierte forsknings- og undervisningsprosjekter. 
Senteret har 9 strategiske temaområder: 

• Beredskapsplanlegging 
• Enterprise risk management 
• Krisehåndtering 
• Pasientsikkerhet 
• Risikoanalyse og risikostyring 
• Risiko og regulering 
• Sårbarhet, teknologi og organisasjon 
• Teknisk sikkerhet 
• Økonomisk risiko og spillteori 

De faglige temaområdene i SEROS har per i dag anvendelse mot ulike nivåer i bank og 
finansnæringen, blålysetatene (politi, brann, helse), kommunal sektor, departementer, 
direktorater og tilsynsmyndigheter, transport, petroleumssektoren og internasjonale 
humanitære kriser. Andre anvendelsesområder kan også vurderes.  
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Et viktig aktivitetsområde for samfunnssikkerhet og beredskap (som også er i vekst) er 
akuttmedisin og sikkerhet i helsesektoren. Knyttet til faggruppene i risikostyring, 
samfunnssikkerhet og beredskap ved universitetet er det etablert et samarbeid som 
inkluderer UiS/SEROS, Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), Norsk Luftambulanse 
(NSLA) og bedriften SAFER. . Dette omfatter blant annet simuleringsbasert 
akuttmedisinsk læring og implementering og avanserte prehospitale akuttmedisinske 
tjenester. 

 




