
MSH Master i Samfunn og helse 
Kort om studieprogrammet 

Studieprogrammets omfang og organisering 

Mastergradsstudium av 120 studiepoeng (§ 3 i Forskrift om krav til mastergrad). 

Studiet er samlings- og campusbasert (studiesteder Drammen, Porsgrunn og Vestfold), og tilbys 

både som heltidsstudium (100 % studier over 2 år) og deltidsstudium (50 % studier over 4 år). 

Studiet kan også tas på 3 år. 

Undervisningsspråk er fortrinnsvis norsk. 

Mål for studieprogrammet 

 Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet? 

 Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn? 

 Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk? 

 Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med? 

 Blir vi mer ensomme i en global verden? 

 Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen? 

Både i forskning og politikk er det enighet om at kvaliteter ved samfunnene og de sosiale 

fellesskapene vi lever i er det som har størst betydning for folks fysiske, psykiske og sosiale 

helse. Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene 

innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, 

men særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig 

kompetanse i å fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse. 

Spørsmålene stilt over kan tilsynelatende gis entydige svar som kan omsettes i praksis, men 

nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer i noen sammenhenger og ikke alle. Samfunn og 

helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i 

arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig. 

Målet med master i Samfunn og helse er å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle 

kompetanser i å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og 

helse. 

Samfunnene vi lever i har avgjørende betydning for helse og velvære, på godt og vondt. 

Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange, og er virksomme på mange nivåer, slik 

spørsmålene over viser. Hvordan samfunn skaper og opprettholder ulikheter, og hvilke 

konsekvenser slike ulikheter har, er et av flere gjennomgående temaer i dette studieprogrammet. 

Maktstrukturer kan både hemme og fremme folks helseressurser. Medvirkning er en mulig vei til 

myndiggjøring. 

Uavhengig av fysiske, psykiske og sosiale utfordringer har mennesker ressurser de kan bruke til 

beste for seg selv og andre. De som tilrettelegger for andres helse og velvære må være i stand til 

å reflektere kritisk over egen praksis, i konstruktivt samarbeid med andre. 

Sammenhengene mellom samfunn og helse er komplekse. Forsøk på å påvirke 

samfunnsutviklingen i bestemte retninger gir ofte utilsiktede konsekvenser. Politiske 

myndigheter får stadig større ambisjoner på befolkningens vegne gjennom hele livsløpet, blant 

annet i forhold til oppvekst, utdanning, arbeid og aldring. Samtidig øker forventningene i 

befolkningen til velferdsstatens tjenester. Ingen profesjon har svar på alle utfordringene. Både i 

fagutøvelse og forskning er tverrfaglighet en nødvendighet. 



I studieprogrammet velger studenten en av følgende fire studieretninger: Helsefremmende 

arbeid, Forebyggende arbeid med barn og unge, Psykisk helse- og rusarbeid eller 

Funksjonshemming og samhandling. 

Studieretning Helsefremmende arbeid. 

Helsefremmende arbeid omfatter forhold som har betydning for helsen på ulike nivåer: individer, 

miljø, lokalsamfunn, settinger/arenaer, storsamfunn og politikk. Helsefremmende arbeid er et 

sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og inkluderer alle 

samfunnssektorer, ikke bare i helsesektoren. Det primære fokuset rettes mot faktorer som 

fremmer folks helse – salutogenese – og i mindre grad risikofaktorer for sykdom. Sentrale 

innsatsområder er myndiggjøring (empowerment), utjevning av sosial ulikhet, helsefremmende 

politikk og helsepedagogikk. Helsefremmende arbeid innebærer en målrettet innsats for å styrke 

kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. I helsefremmende 

arbeid vektlegges den tette forbindelsen mellom arbeid med mennesker og menneskers 

omgivelser, og arbeidet med utforming av politikk. Det overordnede målet er å ivareta 

helsefremming innen alle sektorer, blant annet gjennom utjevning av forskjeller i levekår og 

gjennom stabile og reelle demokratiske prosesser. 

Studieretning Helsefremmende arbeid vektlegger utvikling av kompetanse om forhold som 

fremmer helse på ulike nivåer og sektorer, samt helsefremmende politikk. Et særskilt fokus rettes 

mot helsefremmende arbeid i settinger som barnehager, skoler, arbeidsplasser, nærmiljøer, 

lokalsamfunn, kommuner, sykehjem og sykehus. Det praktiske arbeidet og forskningen som 

gjøres på folkehelse- og arbeidshelsefeltet utgjør en sentral del i studieretning. Fordi helse kan 

styrkes eller svekkes alt avhengig av hvordan aktiviteter organiseres og gjennomføres, 

vektlegges også betydningen av tverrfaglige og helhetlige tilnærminger. Dette inkluderer 

kompetanse i å lære av erfaringer og å involvere alle grupper av mennesker som inngår i den 

aktuelle settingen. Etter endt utdanning skal studenten kunne vurdere behovet for 

helsefremmende arbeid og plassere det i fag- og samfunnspolitiske sammenhenger og håndtere 

eventuelle moralske dilemmaer som kan oppstå. 

Studieretning Forebyggende arbeid med barn og unge. 

Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med samfunnsmessige forhold 

som bidrar til marginalisering og inkludering på ulike arenaer som familie, vennekretser og 

institusjoner. Kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning 

er eksempler på forhold som preger dagens oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et 

samfunn med mangetydige og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko 

og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn 

på nye muligheter for inkludering og sosial deltakelse. 

Studieretningen dekker både sosialfaglige og helsefaglige problemstillinger og henter 

kunnskapstilfanget både fra profesjonsfagene og fra samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette 

danner grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av kompleksiteten i dagens oppvekst. 

Studieretningen gir kunnskap og kritisk refleksjon om hva slags innsatser og metoder som kan 

fremme og hemme deltakelse og sosial integrasjon for utsatte barn og unge. I profesjonelt arbeid 

med barn og unge er det nødvendig å ha kunnskap om samfunnsforhold, samt relasjonelle og 

individuelle forhold som kan utgjøre risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre er det nødvendig 

med innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon. 

Verdens helseorganisasjon og nasjonale myndigheter i Norge og i en rekke andre land har de 

senere årene fokusert sterkt på utsatte grupper og pekt på behovet for å forebygge 

helseproblemer og sosiale problemer hos barn og unge og deres familier. En vesentlig grunn til 

dette er at tiltak som settes inn i tidlige livsfaser, vil kunne ha en langvarig effekt og øke 

livskvaliteten for den enkelte. I et samfunn med endrede oppvekstbetingelser, inngår derfor 



forebyggende arbeid innenfor ulike sektorer som et satsingsområde. Dette gjør forebygging til et 

gjennomgående tema i studieretningen. 

Studieretning Psykisk helse- og rusarbeid. 

Psykisk helse- og rusarbeid er overordnede begreper i studieretningen. Studieretningen 

understreker samfunns- og humanvitenskapelig tilnærminger til psykisk helse og rus. Psykisk 

helse- og rusarbeid omfatter arbeid med og tjenester til mennesker som berøres av psykiske-, 

sosiale eller rusproblemer. I studieretningen anvendes, utdypes og problematiseres sentrale 

kunnskapskilder innen fagfeltet: brukererfaringer, forskning, og klinisk kompetanse. Psykisk 

helse- og rusarbeid vektlegger brukeres og pårørendes aktive deltagelse i utformingen av 

tilbudene og forskning i feltet. Studentens faglige og akademiske holdningen som tilstrebes 

dannes gjennom personliggjøring, kritisk analyse og integrering av teori og praksis, samt 

forståelse for menneskets livsverden og dens utvikling gjennom livsløpet. 

Ett sentralt fokus i studieretningen er fagpersoners utvikling av relasjons- og 

kommunikasjonskompetanse. Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige 

relasjoner som innbefatter fagpersoners tilstedeværelse og samhandling med den som søker 

hjelp. Relasjonen mellom brukeren og psykisk helse- og rusarbeideren verner om en nær og 

gjensidig sammenheng med andre og betoner det vesentlige i å se brukeren i en helhet. Studiet 

vektlegger dermed psykisk helse- og rusarbeids sosiale, samfunnsmessige, politiske og kulturelle 

kontekst. 

Utviklingen i samfunnet generelt og innenfor psykisk helse- og rusarbeid spesielt, fordrer 

sammenhengende og nyanserte omsorgs- og behandlingskjeder. Dette innebærer samordning av 

tjenestetilbudene på kommunalt og statlig nivå, og samarbeid mellom fagpersoner innenfor og på 

tvers av disse i et fler- og tverrfaglig perspektiv. Utdanningen vil skape læringsmiljø og -

situasjoner som gjør at studenten kan erkjenne hva fagpersoner bærer med seg inn i relasjoner 

med brukere og kollegaer i feltet, hvordan disse relasjoner bidrar til personlig vekst, og hvordan 

forskning kan bidra til kompetanseutvikling. 

Studieretning Funksjonshemming og samhandling. 

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og 

samfunnsliv for øvrig – med utgangspunkt i egne forutsetninger, interesser og behov. Uavhengig 

av om funksjonsnedsettelsen er varig eller forbigående, medfødt eller ervervet, eller påvirker 

fysisk, psykisk eller sosial fungering har mennesker ressurser de kan gjøre bruk av til beste for 

egen og andres del. Både i fag- og politikkutvikling har man i norsk sammenheng lenge forstått 

funksjonshemming som et misforhold mellom individuelle forutsetninger for deltakelse, og ofte 

uuttalte krav til individuell fungering for å kunne delta. 

Studieretningen Funksjonshemming og samhandling vektlegger at det er mange fremgangsmåter 

som kan bidra til likeverdig deltakelse. Disse fremgangsmåtene kan stå i motsetning til hverandre 

og skape spenninger som er vanskelig å overskue konsekvensene av. Eksempelvis kan mer 

vektlegging av enkeltmenneskers funksjonsevne og ressurser for deltakelse bidra til et bedre liv 

for den enkelte og et mer inkluderende samfunn, men også til fraskrivelse av ansvar for 

mennesker som trenger hjelp. Mer vektlegging av funksjonsevne uavhengig av diagnose kan 

bidra til mer autonomi for den enkelte, men også til dårligere utgangspunkt for å gjøre felles sak 

med andre på den politiske arena. 

Samhandling er et begrep som viser til betydningen av å kombinere innsatser for å generere 

ressurser og muliggjøre deltakelse på alle nivåer. Det som skjer i en type sammenheng 

(eksempelvis skole, arbeidsliv, nærmiljø, kultur- og fritidsaktiviteter) påvirkes av hva som skjer i 

andre sammenhenger (eksempelvis kommunale tjenester). Formålet med samhandling er både å 

koordinere innsats, og å bidra til utvikling og god bruk av ressurser. Likeverdig deltakelse 

forutsetter at samhandling vurderes i lys av medborgerskap og sosial innovasjon. 



Læringsutbytte 

Etter fullført utdanning skal studenten ha utviklet følgende kompetanse: 

Kunnskap 

• har avansert teoretisk kunnskap om sammenhenger mellom samfunn og helse 

• har avansert kunnskap om politiske, økonomiske og kulturelle rammers betydning for helse 

og velferd på persons-, gruppe- og samfunnsnivå 

• har inngående kunnskap om medvirkning og demokratiske prosessers betydning for helse og 

velferd 

• har avansert kunnskap om mellommenneskelige relasjoners betydning for helse og velferd 

• har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis (KBP) og om metoder for å kritisk 

vurdere ulike kunnskapskilder 

• har spesialisert kunnskap om faglige, vitenskapelige og etiske kvalitetsstandarder 

• har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode 

Ferdigheter 

• kan avdekke og analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger av sammenheng 

mellom samfunnsutvikling, helse og velferd på persons-, gruppe-, og samfunnsnivå 

• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvender disse til å 

strukturere og formulere faglige resonnementer 

• kan anvende ulike typer kunnskap, inkludert forskningsbasert kunnskap og 

erfaringskunnskap, på områder hvor sammenhengen mellom samfunn og helse trer frem 

• kan avdekke og analysere etiske utfordringer i fagutvikling og forskning 

• kan formulere teoretisk og praktisk relevante problemstillinger i forsknings- og 

utviklingsarbeid 

• kan utarbeide en prosjektbeskrivelse og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller 

utviklingsprosjekt under veiledning 

Generell kompetanse 

• har bred oversikt over sentrale problemstillinger angående sammenhenger mellom samfunn 

og helse i lys av vitenskapelige utfordringer og politiske, sosiale og kulturelle rammer 

• kan forstå betydningen av brukerkunnskaper som komplementære til teoretisk kunnskaper, 

og verdien av å integrere disse kunnskapene i forskning og fagutøvelse 

• kan formidle problemstillinger innen eget fagfelt, både på en vitenskapelig og en 

populærvitenskapelig måte 

• kan bidra til nytenkning og innovasjon i forsknings- eller utviklingsprosjekter 

• kan bidra i tverrfaglig samarbeid og viser respekt for andre fagpersoners rolle og 

kompetanse. 

De enkelte emneplanene innenfor studiet konkretiserer hvilket læringsutbytte studenten skal ha 

oppnådd etter gjennomført emne. Samlet skal emnene i studiet bidra til at studenten oppnår det 

totale læringsutbyttet. 

Opptakskrav 

For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. 

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til 

norsk- og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN). 

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre. 



Oppbygging og gjennomføring 

Master i Samfunn og helse består av fire studieretninger: Helsefremmende arbeid, Forebyggende arbeid 

med barn og unge, Funksjonshemming og samhandling, og Psykisk helse- og rusarbeid. 

 

 

Studieretningene er knyttet sammen med fagområder som griper inn i hverandre og overlapper 

både tematisk og faglig sett. 

Studieretningene avgrenser hver sine tematiske kunnskapsfelt, hvor samfunn og helse gis 

spesifikke meningsinnhold. Master i Samfunn og helse tilrettelegger for studentens egen 

fordypning gjennom valgemne og masteroppgave. Dermed gis studenten anledning til selv å 

gjøre utdanningen mest mulig relevant for egen ønskede kompetanseutvikling, og for de 

arbeidsoppgaver og arbeidsgivere vedkommende ønsker å kvalifisere seg til. 

Gjennomføring. 

Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og 

valgemne. Studieretningene er knyttet sammen med fagområder som griper inn i hverandre og 

overlapper både tematisk og faglig sett. Alle studieretningene har de samme fellesemnene: 

Samfunn og helse - introduksjon, Vitenskapsteori og forskning, Prosjektbeskrivelse og 

forskningsmetode og Masteroppgaven. 

Studenten gis fleksibilitet til å velge gjennomføring på to (fulltid), fire (50 prosent progresjon) 

eller tre år. Studenter som velger tre år vil enten studere fulltid det første året, etterfulgt av deltid 

de to neste årene eller deltid de to første årene og heltid det siste året. Under vises 

studiemodellene for deltid (50%) og for heltid. 

Studieretningene samarbeider rundt valgfrie emner, på den måten at emner som er obligatoriske i 

en studieretning kan være valgemner i en annen studieretning. 

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske 

studieretningsemner og valgemner. 

• Obligatoriske fellesemner utgjør til sammen 45 studiepoeng. 

• Obligatoriske studieretningsemner utgjør 30 studiepoeng. 
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• Valgemnet utgjør 15 studiepoeng. 

• Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng. 

 

Fellesemnene gir en felles faglig plattform. Innenfor fellesemnene gis studenten mulighet til å 

innrette arbeidskravet mot egen studieretning. 

Valgemnet støtter oppunder studentens egne ønsker om videre fordypning. Valgemnet 

godkjennes for den enkelte student etter søknad og kan tas ved USN eller ved andre høyskoler/ 

universiteter i Norge eller utlandet. 

 

Studiemodell for master i Samfunn og helse – 50 prosent progresjon 

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 

som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 

studieår. 

 Høstsemester Vårsemester 

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp) 

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp) 
 
 
Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) 

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) 
 
Alt. 2: Valgemne (15 sp) 

2. studieår Studieretningsemne 1 (15 sp) Studieretningsemne 2 (15 sp) 

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 

sp) 

Vitenskapsteori og forskning (15 sp) 

Fellesemnene gir en felles faglig plattform. Innenfor fellesemnene gis studenten mulighet til å 

innrette arbeidskravet mot egen studieretning. 

Valgemnet støtter oppunder studentens egne ønsker om videre fordypning. Valgemner 

godkjennes etter søknad og kan tas ved USN eller ved andre høyskoler/universiteter i Norge eller 

utlandet. 

 

Forhåndsgodkjente valgemner som tilbys ved master i Samfunn og helse 

Studieretningsemne ved master i Samfunn og helse (utenom obligatoriske 
studieretningsemner i studieretningen som valgt av studenten) 

15 sp 

Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid 15 sp 
Salutogenese og helsefremmende prosesser  15 sp 
Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser 15 sp 

Praktiske metoder for samfunn og helse 15 sp 

 

Studenter som er tatt opp på studieprogrammet kan etter søknad få innpasset inntil 60 

studiepoeng fra tidligere studier. 

Forventet studieinnsats 

Studenten gjennomfører masterstudiet enten som et heltidsstudium over fire semestre (2 år), eller 

deltidsstudium over åtte semestre (4 år). Dette tilsvarer en forventet studieinnsats tilsvarende 40 



timer (heltid) eller 20 timer (deltid) i uken gjennom hele studieåret. Det er også mulig å endre 

progresjon underveis slik at studenten bytter fra heltid til deltid eller motsatt. Studiet kan også tas 

på 3 år. 

NB! Heltidsstudium kan først tilbys fra høsten 2020. Det kan allikevel være mulighet for 

raskere progresjon på enkelte studieretninger. 

Læringsaktiviteter 

Melding til Stortinget nr. 16 (2016-2017) om Kultur for kvalitet i høyere utdanning legges til 

grunn for læringsmiljøet i studiene som tilbys ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. 

Mastergradsstudiets undervisnings- og læringsformer er valgt med sikte på best mulig 

tilrettelegging for at studentene skal realisere læringsutbyttene. Et viktig utgangspunkt for slik 

tilrettelegging er at undervisningen er samlingsbasert. Det tilrettelegges for systematikk i 

studentarbeidet mellom samlingene etter prinsippene for blended learning og flipped classroom. 

Blended learning innebærer at tradisjonell undervisning kombineres med studentaktive 

læringsformer og bruk av digitale ressurser. Dette er en særlig relevant tilnærming i 

samlingsbaserte utdanninger fordi studentene da får hjelp til å strukturere egenarbeid mellom 

samlingene. Flipped classroom innebærer at formidling som tradisjonelt har vært gjort i 

klasserom presenteres i digitale forelesninger og andre undervisningsressurser som studentene 

får tilgang til før samlingene. Dermed frigjøres tid til mer studentaktive arbeidsmåter i 

samlingene. Følgelig er kombinasjonen av samlinger og IKT-basert undervisning sentralt i 

undervisningsopplegget. IKT vil bli brukt til ressursforelesninger, tekster og filmklipp, oppgaver 

og diskusjonsforum. 

En nærmere oversikt over arbeidsmåter i de enkelte emnene gis i studieplanens emneplaner. Den 

følgende gjennomgangen gir en oversikt over de mest brukte arbeidsmåtene i studieprogrammet, 

i ikke prioritert rekkefølge: 

• Ressursforelesninger. Gjennom forelesninger formidlet i samlinger eller med IKT får 

studentene gjennomgang av aktuelt fagstoff, oversikt over- og sammenhenger mellom faglig 

kunnskap og problemstillinger, samt mulighet til dialog og diskusjon med fagpersoner og 

andre studenter. 

• Seminarer og workshops. Gjennom seminarer og workshops i samlinger og på nett får 

studentene anledning til å legge fram og få tilbakemeldinger på eget arbeid, skriftlig og 

muntlig. 

• Gruppearbeid. Det legges opp til gruppearbeid på campusbaserte seminarer, i webinarer og 

egenorganisert av studentene i arbeid med arbeidskrav, blant annet for å fremme samarbeid 

mellom studenter i eller på tvers av studieretninger. 

• Skriftlige arbeidskrav. Det legges stor vekt på at studentene utvikler sine ferdigheter i 

akademisk skriving, og at de får veiledning og underveisvurderinger i dette arbeidet. 

• Muntlige presentasjoner. Gjennom dialog og konstruktiv kritikk fra medstudenter og 

fagpersoner får studenten øve seg på å forklare og argumentere for sin forståelse og 

vurderinger. 

• Selvstudier. Utdanningen er basert på stor grad av egenaktivitet i form av å lese og anvende 

pensumlitteratur og selvvalgt litteratur for å oppnå økt fagkunnskap, forberede seg til 

undervisning og utføre arbeidskrav. Det tas initiativ til at studentene selv etablerer 

læringsgrupper. 

• Individuelt arbeid på og mellom samlingene. 

• Veiledning og oppfølging. Studentene får veiledning av fagpersoner knyttet til 

studieretningen og masterstudiet i forbindelse med arbeidskrav og gruppeoppgaver,muntlige 

presentasjoner, samt gjennom arbeidet med masteroppgaven. Studentene får veiledning i 

grupper eller individuelt 



 

Praksis 

I master i Samfunn og helse er det ikke lagt opp til at studenten må gjennomføre obligatorisk 

praksis. Derimot har et valgemne krav om praksis som arbeidskrav i gjennomføring av emnet. 

Dette vil fremgå av emneplanen.  

 

Vurderingsformer 

Vurderingsform er spesifisert under hvert emne i de ulike studieretningene. Dette 

studieprogrammet benytter hjemmeeksamen som vurderingsform med unntak av 

masteroppgaven. Eksamenene vurderes med gradert karakter A–F eller til bestått/ ikke bestått. 

Masteroppgaven er et avsluttende forskningsarbeid som vurderes til gradert karakter A–F. 

Beskrivelse av karakterskalaen finnes i USN Forskrift om studier og eksamen ved USN, § 6-2. 

 

Studentutveksling og internasjonalisering 

Universitetet i Sørøst-Norge har i sin Strategi for Internasjonalisering tydelige mål for å sikre at 

USN skal ha en avtaleportefølje som bidrar til aktive internasjonale samarbeid. USNs 

internasjonaliserings- strategi vektlegger betydningen av å delta i sterke, tverrfaglige 

internasjonale nettverk av høy faglig kvalitet og relevans. Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

jobber derfor mot å konsentrere vårt internasjonale arbeid mot noen utvalgte strategiske partnere. 

Inn mot master i Samfunn og helse ønsker fakultetet å konsentrere sin internasjonalisering med 

følgende partnere og nettverk som det allerede er gjort MoU/Erasmus-avtaler med: 

• McMaster University, Ontario, Canada 

• Maastricht University, Maastricht, Nederland 

• University of California Berkeley, San Fransisco, USA 

• California State University Dominguez Hills, USA 

• Savitribai Phule Pune University, India 

• Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina 

• Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sør-Afrika 

• European Network of Universities of Social Work (SocNet98) 

Disse partnerne er institusjoner/nettverk som er strategisk viktige og skal bidra til 

flerdimensjonalt samarbeid i form av: 

• gjensidig utveksling av studenter og ansatte 

• utvikling av felles studieretninger, emner og prosjekter på utdanningsfeltet 

• utvikling av forskningssamarbeid 

Nevnte strategiske partnere har høy kvalitet og er ledende på felt innen samfunn og helse. De 

nevnte institusjoner tilbyr særlig relevante kurs- eller praksistilbud til utreisende studenter, har 

interesse av å sende studenter på semester- eller sommerskoleopphold til USN, og vi arbeider 

med å skape samarbeid i form av å sende ansatte på lærerutveksling/institusjonsbesøk. Forelesere 

ved de nevnte universitet vil kunne bidra inn i programmet og studieretningene i master i 

Samfunn og helse i form av gjesteforelesninger, enten fysisk eller digitalt. 

Internasjonalisering ved master i Samfunn og helse vil foregå på følgende måter: 

• Engelskspråklige emner 

• Mobilitet for innreisende og utreisende studenter 

• Gjesteforelesere 

• Engelsk pensum 

• Utdannings- og forskningssamarbeid mellom strategiske partnere. 



For å operasjonalisere internasjonaliseringsarbeidet ytterligere vil Fakultet for helse- og 

sosialvitenskap ta initiativ til å opprette en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra Seksjon 

for internasjonalisering og ledere for hver studieretning i master i Samfunn og helse for å 

utarbeide konkrete tilbud for student inn- og utveksling. 

Relevans for videre studier 

Avlagt mastergrad kan kvalifisere for opptak til helse-, sosial-, og samfunnsfaglige innrettede 

doktorgradsprogram ved USN og andre nasjonale og internasjonale universiteter og høyskoler.  

Godkjent studieplan med tilhørende emner 

24.8.18 – Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag  

 


