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Sikkerhet skapes i samspillet mellom teori og praksis
UiS sitt masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse bygger på forståelsen av at
risiko og sikkerhet skapes i samspill mellom menneske, teknologi, organisasjon og samfunn. Denne brede og tverrfarlige tilnærmingen til risiko- og sikkerhetsstyring har vært
et kjennetegn ved UiS sin forskning og undervisning på disse fagområdene i snart to tiår.

Unikt fagmiljø
Gjennom samarbeidet i SEROS - Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet er våre fagpersoner
i dag knyttet sammen på tvers av fakulteter og
institutter i et unikt flerfaglig miljø. På alle våre
emner vil du møte forelesere og veiledere med
lang forskningserfaring og som er opptatt av å
angripe relevante problemstillinger på tvers av
vitenskapelige disipliner og tradisjoner.
Bredde i forståelse; fokus på styring
Vi ønsker å utdanne fagpersoner som får en god
innsikt og forståelse for den bredden sikkerhetsfagene representerer og som blir i stand til å
bygge bro mellom ulike teoretiske perspektiver.
På samme tid er det en viktig forutsetning i vår
forskning og undervisning at sikkerhet og risiko
er noe som kan påvirkes og ”styres”. Enten det er
eksplisitt eller implisitt velger vi de ”risikonivåene” vi utsettes for. Jo mer vi vet om hvordan de
valgene vi gjør påvirker risiko, jo bedre er vi i stand
til å foreta de ”riktige” valgene og skape sikkerhet.

Teori og praksis
Risiko og sikkerhet kan ikke sees uavhengig av
sammenheng og kontekst. I programmet vil du få
anledning til å kople det teoretiske og metodiske
grunnlaget for å forstå og håndtere risiko og
sikkerhet med de erfaringer du har med deg fra
arbeidslivet. Enten du deltar på et enkelt emne
eller du velger å ta hele masterprogrammet, er det
gjennom å anvende teori og metode på relevante
spørsmål og problemstillinger fra ditt arbeidsliv at
resultatene og kanskje til slutt mastergraden blir
til for deg.

Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert
mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse
på 90 studiepoeng.
Hvem passer studiet for?
Studiets målgruppe er ansatte i private og offentlige virksomheter. Da studiet er erfaringsbasert vil
erfaringer til studenten bli tillagt stor vekt både
i undervisningsform, prosjektarbeid, eksamen
og den avsluttende masteroppgaven. Graden er
yrkesrettet og kvalifiserer som sådan ikke for opptak til et doktorgradsstudium.
Hvorfor et mastergradsstudium
i risikostyring og sikkerhetsledelse?
Hensikten med studiet er at studentene skal få en
mulighet til å utvikle sin forståelse for risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon og virksomhetsområde. Derigjennom vil studentene få
en kompetanse som bidrar til at deres organisasjoner får et konkurransefortrinn. Studentene vil bli
bedre i stand til å begrunne sine valg på grunnlag
av en forståelse for hvordan risiko og sårbarhet påvirker ulike alternativer. Studiet vil også gi
studentene et konkurransefortrinn i søknadsprosesser for stillinger med ansvarsområder inn mot
risiko og sikkerhet. Studentene skal etter endt
studium ha økt innsikt og motivasjon for å bidra
til utvikling av samfunnet på områder hvor det er
særlige utfordringer knyttet til risiko, sikkerhet og
sårbarhet.

MASTEROPPGAVE
30 stp

VALGEMNER
40 stp

RISIKO, SIKKERHET
OG SÅRBARHET
20 stp

Mastergraden består av ett obligatorisk emne på
20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgemner,
og samt masteroppgave på 30 studiepoeng.
Det kan være aktuelt for studenter å søke godkjenning for relevante emner på mastergradsnivå
tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved
andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.
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