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Kort om tiltaket
Praksis i sammenliknende politikk har i ti år tilbudt studiepoenggivende arbeidslivspraksis som del
av bachelorstudier i sammenliknende politikk. Tilbudet knytter Universitetet i Bergen sammen med
arbeidslivet i Bergen og omegn, Brussel og Oslo. Studenter i praksis har bidratt til å fremme og
synliggjøre universitetets rolle på eksterne arenaer, samtidig som studentene har fått relevant praksis
som del av sin utdanning.
Studenter som oppfyller de faglige kravene kan søke opptak til emnet i andre eller tredje år av
bachelorprogrammet eller som del av poststudier. Praksisemnet gir 20 studiepoeng i Bergensregionen
og 30 studiepoeng utenbys. Siden oppstarten i 2008 har 224 studenter hatt praksis som del av studiene,
og i 2017 hadde 30 % av de som oppnådde bachelorgrad i sammenliknende politikk fullført emnet.
Våren 2018 ble det igjen satt ny rekord for antall studenter i praksis, med 20 praksisstudenter, og antallet
blir enda høyere høsten 2018.
Målet med praksistilbudet er tosidig: Arbeidsgivere får se hvilken kompetanse studenter i
sammenliknende politikk har, samtidig som studentene bevisstgjøres på egen kompetanse.
Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere på hvordan de opplever studentenes kompetanse er nyttig i
videreutvikling av studietilbudet. Praksis i sammenliknende politikk demonstrerer også at universitetet
har tro på sine studenters evner til å bidra i samfunns- og arbeidsliv, og bidrar til at kandidatene så raskt
som mulig kan finne seg relevant arbeid etter studiene.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
Om Praksis i sammenliknende politikk
Praksis i sammenliknende politikk (http://www.uib.no/sampol/37817/praksis-i-sammenliknende-politikk)
tilbys av Institutt for sammenliknende politikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Universitetet
i Bergen). Tilbudet er primært rettet mot studenter i andre eller tredje år på bachelorprogrammene
i sammenliknende politikk og europastudier. Praksisemnet inngår i programmene som valgfrie
studiepoeng, enten 20 studiepoeng for studenter med praksis i Bergen og omegn, eller 30 studiepoeng
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for studenter med praksis i Oslo eller Brussel. Praksisen går over ett helt semester, med utplassering i
en bedrift i 16 uker i 50 % stilling (Bergen og omegn) eller 100% stilling (Oslo og Brussel). Studentene
mottar ikke lønn under praksisen.

Studentene som ønsker å ta emnet må søke opptak og oppfylle krav til faglig bakgrunn, særlig
knyttet til metodekunnskap. Søkerne må også ha minimum karakteren C i gjennomsnitt på sine
spesialiseringsemner. Studentene sender inn søknad og CV som i en jobbsøknad, til instituttet.
Emneansvarlig sender så informasjon om kvalifiserte søkere videre til de aktuelle arbeidsgiverne. Noen
arbeidsgivere gjennomfører intervju med aktuelle kandidater i samarbeid med instituttet, mens andre
tilbyr praksisplassen basert på søknaden.

Ved praksisoppholdets start inngås det en avtale om gjensidig samarbeid mellom student, bedrift og
institutt. Denne inneholder blant annet spesifisering av praksisperiodens innhold, informasjon om
hvordan praksisen skal gjennomføres og informasjon om bedriftens rolle og studentens oppgaver og
ansvar. Vurderingsformen i emnet er en rapport som vurderes med godkjent / ikke godkjent. Studentene
må presentere rapporten på en muntlig eksamen.

Studentenes arbeid under praksisen skal være relevant både for bedriften og for studentens faglige
utvikling. 30 prosent av arbeidstiden skal kunne settes av til å skrive praksisrapporten som utgjør
eksamen i emnet. I bedriften får studentene en personlig veileder som følger opp studenten og det
er arbeidsgiverne som styrer den enkelte students oppgaver. Emneansvarlig ved UiB bidrar med
å tilrettelegge for praksisen og studentens arbeid med praksisrapporten, blant annet gjennom flere
veiledninger gjennom semesteret. Praksiskoordinator besøker også studenten på arbeidsplassen i løpet
av praksisperioden.

Samarbeidsbedrifter i Bergensområdet (gir 20 studiepoeng):
• Austevoll kommune
• Bergen kommune - Byrådsavdeling for helse og omsorg
• Bergen kommune - Næringsseksjonen
• Bergen kommune - Bymiljøetaten
• Bergen Næringsråd
• Bergen Ressurssenter
• CoEvent
• FN-sambandet Vest
• KS - Kommunesektorens organisasjon
• Kystrederiene (vårsemester)
• Maritime Bergen
• Matarena A/S
• NAV (vårsemester)
• Skatt Vest
• Ungt Entreprenørskap

Samarbeidsbedrifter utenbys (gir 30 studiepoeng):
• NHO Brussel (Brussel)
• UiBs Brusselkontor (Brussel)
• Vest-Norges Brusselkontor (Brussel)
• FN-Sambandets Kommunikasjonsavdeling (Oslo)

Andelen studenter som gjennomfører praksis varierer noe fra år til år og begrenses av tilgjengelig
praksisplasser hos samarbeidspartnerne i arbeidslivet. Samtidig er studentenes interesse for tilbudet
svært stor, og i 2017 hadde hele 30% av de uteksaminerte bachelorkandidatene i sammenliknende
politikk gjennomført praksis som del av sin utdanning (se figur 1).

Figur 1: Andel bachelorkandidater som har gjennomført praksiskurset
År 2013 2014 2015 2016 2017
Andel praksis (%) 16,7 24,3 16,5 13,8 30,7

Et verdifullt og etterspurt tilbud



UKPHU-2018/10019 Page 3 (6) Innsendt - 13-sep-2018

Et av hovedmålene bak praksisemnet, er å vise at studenter med utdanning i sammenliknende politikk
har flere muligheter enn mange antar. Mange kandidater får jobb i offentlig forvaltning/sektor, men det
er langt fra hele bildet, og dette vil instituttet vise studentene på et tidlig stadium i studiene. En av de
vanligste tilbakemeldingene fra studenter som er ferdige med sitt praksisopphold er nettopp dette, at
de har innsett hvilket vidt spekter av muligheter de har. Dette påvirker i stor grad motivasjonen videre i
studieløpet og tryggheten man føler ved sitt studievalg. Særlig de gode resultatene fra privat sektor er
her verdt å trekke frem. Tilbudet har hatt rundt 40 studenter i Bergen Næringsråd, som har vært en del
av prosjektet helt fra oppstarten. De melder tilbake at de drar stor nytte av studentenes metodeevner,
og kunnskap om hvordan forskjellige aktører og institusjoner samarbeider. Etter flere semestre på
sammenliknende politikk, har studentene også fått god skrivetrening, og brukes mye til å drifte nettsider
og sosiale medier, samt å skrive blant annet nyhetssaker, nyhetsbrev og evalueringer. De er også blitt
gode på å bearbeide store mengder informasjon, og bes derfor gjerne om å gjennomgå tilgjengelig
informasjon rundt et tema og lage en oppsummering til bedriften. Eksempler på tema for rapporter
studentene har skrevet for det private næringslivet er kvinner i ledelse, rekruttering til energibransjen og
hvordan norsk lobbyvirksomhet har utviklet seg i Brussel.

Studentene kan velge mellom et vidt spekter av bedrifter. Dette er resultat av både målrettet arbeid, og
at emnet etter hvert har fått et svært positivt rykte blant arbeidsgiverne. Innenfor offentlig administrasjon
samarbeider instituttet for eksempel med flere avdelinger i Bergen kommune (Næringsseksjonen,
Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bymiljøetaten) og Austevoll kommune. Gjennom en bedrift som
CoEvent får studenten se hvordan det er å planlegge store arrangementer som Tall Ships Races, og
gjennom samarbeidspartnere som NHO Brussel og Vest-Norges Brusselkontor får de erfaring med å
fremme en sektor eller et områdes interesser på høyere politisk nivå. Vi har også tidligere hatt samarbeid
med Gulating Lagmannsrett og Bergens Tidende.

Et unikt tilbud med stor overføringsverdi
Praksis i sammenliknende politikk er et nybrottsarbeid, selv om det nå har eksistert i ti år, og har fungert
som modell for andre institusjoner som ønsker å starte opp med praksistilbud til sine studenter (Det
juridiske fakultet ved UiB, Praksis i statsvitenskap og sosiologi ved Universitetet i Stavanger (UiS), og et
planlagt emne ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), campus Sogndal). UiS var på besøk ved Institutt for
sammenliknende politikk for å lære og har nylig opprettet et praksisemne for studenter på statsvitenskap
og sosiologi, bygget på praksis i sammenliknende politikk og med tilnærmet likt innhold. Det juridiske
fakultet ved UiB (maritim praksis) og bachelorprogrammene i sosiologi og historie ved HVL, campus
Sogndal, er også i ferd med å utvikle praksisemner, og har tatt kontakt med instituttet for å få innspill til
hvordan de kan designe emnet, med tanke på blant annet søknadsprosessen, rekruttering, finansiering
og organisering.

Praksis i sammenliknende politikk ved UiB skiller seg fra liknende tilbud på flere områder. Praksisen
går over ett helt semester, og gir studenten solid uttelling i form av 20 (i Bergensregionen) eller 30
(utenbys) studiepoeng. Emnetilbudet utenfor Bergen gir altså studentene et fullt semester med praksis.
Av sammenlignbare utdanninger, går praksis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) over 6
uker. Praksisemnet som snart skal starte ved Det juridiske fakultet (UiB), vil også gi 6 ukers praksis.
Praksistilbudet i statsvitenskap og sosiologi ved Universitetet i Stavanger (UiS) følger et lignende
opplegg, og har i stor grad hentet inspirasjon fra tilbudet ved Institutt for sammenliknende politikk. Emnet
ved UiS gir også 20 studiepoeng, men de har ikke et tilsvarende tilbud om 30-studiepoengs praksis
utenbys.

Valgmulighetene ved Institutt for sammenliknende politikks praksisfag er også unik. Vi har
samarbeidsavtaler med 18 forskjellige bedrifter per dags dato, og har rekruttert 5 andre som vil ta
mot studenter fra våren 2019. Studentene har dermed et svært bredt spekter av arbeidsplasser
å velge mellom, blant annet innen offentlig forvaltning, privat sektor, kommunikasjonsarbeid,
arrangementsorganisering og interessefremmende arbeid. Bedriftene er også svært fornøyde med
det utbyttet de får av ordningen, og flere har økt antall studenter de tar inn per semester. Potensialet
for vekst er dermed fortsatt sterkt. Studentene evalueres på bakgrunn av en rapport de utarbeider for
bedriften, og disse rapportene dreier seg ofte om tema/problemstillinger bedriftene ønsker ytterligere
informasjon om, men ikke har anledning til å utrede selv. Rapportene brukes også ofte aktivt i ettertid.
Et eksempel på dette er praksisstudent Nikolas Dale Skjerpings rapport om potensialet for frivillighet i
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kommune-Norge. Den ble utarbeidet for Austevoll kommune, og i ettertid har flere andre kommuner bedt
om å få lese rapporten.

Under praksisoppholdet får studentene svært tett oppfølging. Emneansvarlig har praksis som
hovedarbeidsfelt, og er tilgjengelig for studentene hver dag. Studentene har kontraktsfestet rett på tre
veiledninger med emneansvarlig og tilbakemeldinger på hvert utkast av praksisrapporten. Studentene
benytter seg aktivt av muligheten til å kontakte emneansvarlig, og kommer ofte innom kontoret med
spørsmål eller ønske om råd. At instituttet har en ansatt med praksis som hovedområde, anser vi
som en stor styrke ved dette praksisemnet sammenlignet med andre tilsvarende emner. En vanligere
løsning er at ansvaret for praksisen blir gitt til en administrativ eller vitenskapelig ansatt på toppen av
arbeidsoppgavene denne personen allerede har.

Institutt for sammenliknende politikk har også laget en mer fleksibel ordning enn andre praksisfag for
når studentene kan velge praksis i løpet av studiet. Kravet er at studentene må ha fullført metodeemnet
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode, samt noen andre fordypningsemner i sammenliknende politikk
eller Europastudier. Ordningen gir studentene anledning til å ta praksisopphold i 4., 5., eller 6. semester,
eller i første eller andre halvdel av poststudier etter endt grad.

Utbytterikt samarbeid mellom studenter, fagmiljø og arbeidsliv
Gjennom praksisprosjektet knyttes universitetet sammen med arbeidslivet i Bergen, Bergensregionen,
Brussel og Oslo. Det akademiske året 2017–2018 er 18 virksomheter vertskap for studenter i praksis.

Prosjektets samarbeidspartnere i arbeidslivet gir tilbakemelding om at de har blitt positivt påvirket av
å ta inn praksisstudenter. Maritime Bergens daglige leder, Harald Victor Hove, sa nylig følgende i en
nyhetssak: «studentpraksisordningen med UiB gir en vitamininnsprøytning for alle bedrifter som tar
imot studenter. – Hanne [praksisstudenten, vår anm.] har vært en stor ressurs for oss og utfordrer med
nye perspektiver og kunnskap. Alle bedrifter som tar imot studenter gjennom ordningen til UiB vil sitte
igjen med et svært godt utbytte». Maritime Bergen ansatte denne studenten som prosjektmedarbeider
etter endt praksis. Et annet eksempel er Pia Andersen, som etter sitt praksisopphold hos Vest-Norges
Brusselkontor i høst ble ansatt som fungerende EU-rådgiver. I avslutningsfasen av vårsemesteret 2018
har instituttet fått tilbakemeldinger om at minst to av dette semesterets praksisstudenter vil bli ordinært
ansatt på diverse prosjektarbeid i løpet av sommeren.

I tillegg til studenter som har fått videre engasjement der de har hatt praksis, har mange gått raskt
videre til andre spennende stillinger etter å ha fylt på CV-en, blant annet ved forskjellige ambassader og
institusjoner som EFTA, Norges Bank og Europaparlamentet. Dette er gode foregangseksempler – med
tanke på UiBs mål om at 85 % av studentene skal være i relevant arbeid to år etter endt utdannelse. Det
solide nettverket studentene bygger seg opp, noen allerede i 4. semester av bachelorgraden, er en stor
medvirkende årsak til dette.

Våre studenter har flere ganger bidratt betydelig til prosjektene de deltar på. Høsten 2017 var to
studenter utplassert hos Bergen Næringsråd. De ble satt til å utarbeide et prosjekt som skulle forbedre
omdømmet og rekrutteringen til olje- og gassindustrien. Etter innspill fra blant annet våre to studenter,
ble dette endret til et prosjekt om energisektoren generelt, og inkluderer nå også fornybare energikilder.
Et annet eksempel er oppslaget i Bergens Tidende om kjønnsbalansen i ledersjiktet i advokatbransjen
i Bergen («Berre ein av ti partnarar er kvinnelege advokatar», 23.5. 2017, forsiden + s. 10-11). Tallene
som ble presentert var innhentet av en student fra praksis i sammenliknende politikk, som del av
praksisprosjektet hun jobbet med. Dette er eksempler på hvordan praktikantene kan bidra på måter som
setter spor.

Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere på hvordan de opplever studentenes kompetanse, er samtidig nyttig
for instituttet i videreutvikling av studietilbudet.

Forskning fremhever fordelene av arbeidslivspraksis
Målene og oppnåelsene til praksis i sammenliknende politikk samsvarer godt med forskningsfunn, og
tilbyr i stor grad det mange studenter savner i sitt utdanningsløp. En rekke rapporter og undersøkelser
peker på fordelene med praksis, og at praksis i utdanningen er en av de beste måtene å forberede
studenter på arbeidslivet de en dag skal tre inn i. Like viktig er studentenes tilbakemeldinger om
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mangel på relevant praksis. Arbeidsgruppen bak Studentenes perspektivmelding rapporterte i 2017
at studenter føler at avstanden er for stor mellom det de lærer og hvordan arbeidslivet, og særlig et
arbeidsliv i endring, fungerer i praksis. Muligheten til å kunne få en relevant praksisplass, er et av
områdene rapporten vektlegger tyngst. Det etterspørres større åpenhet mellom studenter, næringsliv og
utdanningsinstitusjoner – her mener vi at instituttet gjør et foregangsarbeid med sitt fokus på et sterkt og
åpent trepartssamarbeid. Selv uten økonomisk kompensasjon av bedriftene, som flere har tatt til orde
for, rekrutterer prosjektet stadig nye samarbeidspartnere.

Forskning viser til en rekke betydelige fordeler ved arbeidslivspraksis i studiene. En studie utført av
Susan M. Taylor ved University of Maryland (http://psycnet.apa.org/fulltext/1989-03366-001.html),
fant sterk og svært sterk støtte for hypoteser som undersøkte praksisplassers positive påvirkning
på: a) krystallisering av yrkesmessig selvforståelse og arbeidsverdier, b) mindre virkelighetssjokk
etter endte studier og c) bedre ansettelsesrate. Malcolm Coco ved Abilene University (https://
search.proquest.com/docview/231235641?pq-origsite=gscholar) fant i sin gjennomgang at praksis
betydelig øker studenters sjanser for fast ansettelse etter studier, siden bedrifter i økende grad ansetter
tidligere praktikanter, og bruker praksisordningen som en «try before you buy» mulighet. En annen
interessant studie, gjennomført av Jack Gault og John Redington (http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0273475300221006), ser spesifikt på fordelene bachelorstudenter nyter av å ha vært
praktikanter. Dette er svært relevant for oss, da et av de viktigste målene med praksistilbudet er at
bachelorgraden skal stå bedre på egne ben, og være et kvalitetsstempel i seg selv. De finner en sterk
sammenheng mellom praksisopphold under bachelorstudier (undergraduate studies) og suksess tidlig i
karrieren.

Praksis gir bedre utdanningskvalitet
Praksistilbudet i sammenliknende politikk kan vise til gode resultater og positiv utvikling over 10 år.
Det har blitt jobbet dedikert og målrettet for å utvikle praksisprogrammet. Praksis i sammenliknende
politikk tilbyr allerede det som etterspørres i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/) og som
UiB har satt seg som strategisk mål. I Meld. St. 16 legges det vekt på at «Utdanningene må være
relevante, slik at studentene blir forberedt til den arbeidshverdagen de vil møte og samfunnet de er en
del av, og evner å bruke sin faglige kompetanse i arbeidslivet. Viktig erfaring sikres gjennom praksis
og samspill med arbeidslivet.» I Hav, liv, samfunn, Universitetet i Bergens strategi 2016–2022 (https://
www.uib.no/strategi), setter UiB seg som mål: «å utdanne kandidatar som møter krava samfunnet har til
forskingsbasert kompetanse. I tillegg til å ha utdanningsprogram av høg kvalitet frå sterke fagmiljø skal
vi legge til rette for praksisopphald i studia.» Praksis i sammenliknende politikk er et trepartssamarbeid
mellom institutt, student og arbeidsgiver som legger til rette for at studenter kan være brobyggere mellom
universitet og arbeidsliv.

Praksis er vanlig, gjerne også obligatorisk, i profesjonsutdanninger. Det er mindre vanlig at et
«allmennfag» som sammenliknende politikk tilbyr praksis til sine studenter. Ofte kan en høre at praksis
egner seg for mastergrad, underforstått at bachelorstudenter ikke har tilstrekkelig kompetanse til å bidra
i arbeidslivet. Praksis i sammenliknende politikk vil vise at et allmennfag har studenter på bachelornivå
som har nyttig kompetanse å tilby. Som et integrert studiepoenggivende kurstilbud med oppfølging,
skiller praksistilbudet seg fra praksis/internships studentene ordner seg på egen hånd, f.eks. gjennom
andre institusjoners eller virksomheters programmer, og som ikke er trepartskommunikasjon mellom
institutt, student og arbeidsgiver – og tar sikte på å heve kvaliteten på og verdien av en bachelorgrad
alene.

Praksis forbedrer studentenes læring
Våre alumner oppgir metodekunnskap, evnen til å jobbe i team og presentasjon- og
kommunikasjonskunnskaper som de tre viktigste egenskapene de kan tilby arbeidsmarkedet.
Praksisstudenter forteller at de sitter igjen med større ferdigheter innen alle disse tre feltene etter endt
praksis.

Studentene har varierte arbeidsoppgaver, og er med på alt fra å planlegge og gjennomføre konferanser,
utføre spørreundersøkelser, og gjøre informasjons- og kommunikasjonsarbeid, til å gjennomføre større
prosjekter. Oppgavene tilpasses arbeidsgiver, som kan dra nytte av kompetansen studentene har.
Gjennom slike nyttige erfaringer blir studentene bevisst på sin egen kompetanse. Mange studenter
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forteller om økt selvtillit og bedre tiltro til egne evner etter endt praksis, og oppgir at de føler seg tryggere
på eget studievalg – noe som øker motivasjonen videre i studieløpet.

Studentene i praksisprosjektet har god kunnskap om kvantitativ og kvalitativ metode, politikk og
samfunn, kritisk tenking og analyse, formidling, samt har gode evner til å sortere relevant informasjon.
Sammenliknende politikk er likevel et teoritungt studium, preget av lange dager på lesesalen.
Arbeidspraksisen gir studenten mulighet for å endre denne hverdagen over ett semester, og treffe nye
mennesker og nye miljøer i arbeidslivet.

Planer for videreutvikling av praksistilbudet
Praksisemnet har vokst fra å være et lite, men innovativt prosjekt, til å bli et stadig voksende emne
de fleste av våre bachelorstudenter anser som en mulighet. Etter hvert som informasjon om emnet
har spredd seg, har stadig flere offentlige etater og private bedrifter tatt kontakt med ønske om å
bli en del av prosjektet. Dette krever mer oppfølging, særlig fordi emnet er blitt kjent for den tette
og kontinuerlige oppfølgingen av både bedrifter og studenter. Instituttet har derfor tatt initiativ til at
stillingen som emneansvarlig endres fra et toårig engasjement som vitenskapelig assistent til en fast
universitetslektorstilling. Dette vil bety større forutsigbarhet for de deltagende bedriftene og gi den
emneansvarlige bedre sjanser til å bygge opp kunnskap og nettverk over tid.

Kvalitet og kvantitet går hånd i hånd i utviklingen av praksisfaget, noe planene for videreutviklingen også
styres av. Instituttet er svært fornøyd med at de allerede i løpet av det siste semesteret har blitt kontaktet
av fem nye bedrifter som ønsker å være med i ordningen. Samtlige av disse har tatt kontakt etter å ha
hørt andre bedrifter snakke om fordelene ved praksisemnet, vitamininnsprøytingen en praksisstudent
er, og hvilken fin mulighet det er til å ta samfunnsansvar. Det er altså svært gledelig å få aktører som
CoEvent (arrangører av Tall Ships Races) og Bymiljøetaten i Bergen kommune med på laget, da dette
ikke bare betyr plass til flere studenter, men også at de er sikret et tilbud av høyeste kvalitet. I 2017
oversteg antallet søknader praksismulighetene instituttet kunne tilby, men til høsten kan de igjen matche
tilbudet med etterspørselen.

I prosjektet prøver instituttet også ut utradisjonelle samarbeidspartnere, som også er en del av deres
ønske om å ta samfunnsansvar. Instituttet har nylig inngått et samarbeid med Tysnes kommune, en
kommune som sliter med rekruttering til nødvendige stillinger, og som ønsker å jobbe målrettet med
fremtidig rekruttering, nettverk og kjennskap til det kommunen har å tilby. Tysnes er en svært liten
kommune, ruralt plassert, og som har behov kvalifisert arbeidskraft. Slike prosjekter bidrar vi mer
enn gjerne til. Ellers går planer for videreutvikling ut på å forbedre undervisningsinnholdet og den
praktiske gjennomføringen av semestrene, basert på tilbakemeldinger og evalueringer fra studenter og
bedriftsrepresentantene.
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