
NAME, title

3/16/2021

Prosjektkoordinator for
FORSK-I-VEI-prosjektet
- økt studiekvalitet gjennom
forskningsutvikling

Presentasjon av mulig praksisplass, IMS, UIS



Hva er FORSK-I-VEI?

Et internt UiS-prosjekt som drives frem av studenter og forskere
i samarbeid på tvers av ulike studieprogram
Prosjektperiode: fra 20.04.2020 til 31.12.2021.

3/16/2021



Hvorfor forsk-i-vei?

3/16/2021

Et nytt veiprosjekt (ny E39 Ålgård – Lyngdal) er planlagt. Dette 
vil ha store konsekvenser for regional utvikling, næringsliv, 
bærekraft og velferdsspørsmål.  Slike infrastruktur–prosjekter
berører også spørsmål om demokratiske prosesser, 
innbyggerinvolvering og hvordan ulike stemmer kommer til orde i 
samfunnsdebatten. 
Gjennom å se på hvordan dette prosjektet berører regionale
interessent-grupper, kommuner og private aktører kan prosjektet
skal bidra til høyere studiekvalitet, gjennom:
• Økt arbeidslivsrelevans
• Mulighet for å vise frem studenters kompetanse for fremtidige

arbeidsgivere
• Mulighet for å finne temaer for masteroppgaver og å utvikle

forskningssamarbeid på tvers av studieprogrammer



Involverte studieprogram

3/16/2021

Bachelor i journalistikk, 
Bachelor i dokumentarproduksjon,
Bachelor i fjernsyn- og multimedieproduksjon, 
Master i Service Leadership in International Business, 
Master i endringsledelse, 
Master i byplanlegging, 
Master i Samfunnssikkerhet



Prosjektgruppen

3/16/2021

Prosjektdeltakere: 
• Forskere: Kristiane M. F. Lindland (IMS), Siri Wichne Pedersen 

(IMS), Margareth Pollestad (IMS), Turid Borgen (IMS), Olga 
Gjerald (NHS), Kristin Scharffscher (ISØP), Daniela Müller-Eie 
(ISØP)

• Administrativ støtte: Kristine Gilje, IMS
• Prosjekt-koordinator (høst, 2021): Praksisplass for student fra 

MEN eller MEES
• Alle studenter fra de deltakende studieprogrammene, og evt

andre relevante studenter



Hva vil en prosjektkoordinator gjøre?

3/16/2021

Vi trenger en dedikert person til å:
Mobilisere studenter og forskere
Tilrettelegge for deltakernes initiativer
Bidra til å opprette kontakt og tilrettelegge for samarbeid med 
berørte og involverte aktører i regionen
Oppdatere nettsider og informasjon

Arbeidsplass vil være hos institutt for medie og samfunnsfag, du 
vil ha en kontaktperson og en prosjektleder å jobbe med.
Prosjektkoordinatorrollen krever selvstendighet, initiativ og at du 
er kontaktskapende. 
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