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Studieplan 2008/2009

Internasjonale konflikter, folkerett og tverrkulturell
kommunikasjon

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Det gis som  i løpet av en toårsperiode.deltidsstudium
Studiet består av seks emner, hver på ti studiepoeng.

Innledning

Økende internasjonalisering, utfordringene innen bistandsarbeid, Norges deltakelse i internasjonale
operasjoner og økende etablering av norske bedrifter i utlandet er eksempler på en utvikling som
utfordrer vår evne til å forholde oss til en mangekulturell verden – både ”ute og hjemme”. Høgskolen i
Hedmark, Rena, tilbyr et ettårig studium som gir kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør
studentene bedre rustet til å forholde seg til og virke i det internasjonale samfunn. De mest sentrale
fagområdene er kulturstudier, internasjonal politikk, og folkerett.

Læringsutbytte

Studiet skal gi studentene kunnskaper om internasjonal politikk, tverrkulturell kommunikasjon og
forståelse, internasjonale konflikter og konfliktløsning.

Målgruppe

Studenter som ønsker å arbeide i statlige eller private bistandsorganisasjoner, ansatte i grunnskoler og
videregående skoler og folkehøgskoler, ansatte i bedrifter med internasjonal virksomhet, grenaderer og
offiserer ved Telemark Bataljon.

Kompetanse

Studiet vil kunne inngå som del av bachelorgrad. Studiet er nyttig for personer som arbeider i
internasjonal virksomhet, privat eller offentlig hjelpearbeid, militært personell som arbeider med
internasjonale operasjoner, lærere i grunn- og videregående skole eller folkehøgskoler.

Opptakskrav fritekst

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer i form av tre to-dagers samlinger (fredag og lørdag) i hvert emne. Dette gjør det
enklere å kombinere studiet med arbeid.
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Vurderingsformer

løpet av de seks emnene vil det bli benyttet ulike evalueringsformer.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utenlandsopphold i løpet av studiet.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiets hovedtema er internasjonal politikk med vekt på konflikt – samarbeidsaspektet. ”Folkerett” er
et juridisk emne som bl.a. skal vise hvordan et prinsipielt anarkistisk globalt samfunn prøver å få til en
rettsorden som i prinsippet alle stater er underlagt. Menneskerettighetene er et sentralt tema i kurset.
Emnene ”Vesterlandske religioner” og ”Tverrkulturell kommunikasjon” belyser to viktige kulturelle
sider ved internasjonal politikk; førstnevnte med et stort konfliktpoten

sial, det andre med muligheter til å forebygge konflikter på det menneskelige planet.

Emnene ”Norsk bistandspolitikk” og ”Internasjonale konflikter og konfliktløsning” fokuserer på stater
som aktører. ”Norsk bistandspolitikk” har både en historisk og en samfunnsvitenskapelig (og kritisk)
tilnærming til temaet, mens ”Internasjonale konflikter og konfliktløsning” er et rent statsvitenskapelig
emne. Semesteroppgaven består i å skrive en oppgave der temaet enten skal være knyttet til 1) norsk
deltakelse i fredsbevarende intervensjoner eller til 2) norsk bistandspolitikk.
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Emneoversikt 

Emner

  Studiepoeng År 1 År 2

Norsk bistandspolitikk

 10 studiepoeng

Vesterlandske religioner

 10 studiepoeng

Folkerett

 10 studiepoeng

Internasjonale konflikter, konflikløsning

 10 studiepoeng

Tverrkulturell kommunikasjon

 10 studiepoeng

Semesteroppgave

 10 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1098
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1095
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1094
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1099
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1096
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1100
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Emneoversikt

3SV220 Norsk bistandspolitikk

Emnekode: 3SV220

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal få oversikt over norsk bistandspolitikks historie og gjennom den gjøre dem i stand til
en mer selvstendig og kritisk vurdering av denne viktige delen av vår utenrikspolitikk.

Innhold

Hva er den historiske begrunnelsen for vår bistandspolitikk? Hvilke prinsipielle valg har vært gjort mht
hvem som skal få slik hjelp, hvordan (bi- eller multilateral) den skal gis, hva slags hjelp vi bør yte,
osv? Hvordan er vårt bidrag blitt vurdert i ettertid, i opinionen og i offisielle rapporter/forskning?

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppeseminarer, veiledning.

Vurderingsordning

Fire timers individuell skriftlig eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SV212 Vesterlandske religioner

Emnekode: 3SV212

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Kurset har to overordnede mål: 1) Studentene skal bedre kunne forstå den religiøse
konfliktdimensjonen i Midt-Østen og på Balkan, og 2) studentene skal få bedre selvinnsikt med tanke
på egne religionsbundne oppfatninger.

Mer konkret skal studentene få elementære kunnskaper om Jødedommen, Kristendommen og Islam;
deres historiske opprinnelse, innhold, utbredelse og stilling i dag. Det skal også gi dem en forståelse for
hvorfor og hvordan religionene kan bidra til å forsterke – eventuelt svekke – motsetninger mellom
nasjoner og mellom stater.

Innhold

Kurset tar for seg de tre religionene som ”møtes” i Midt-Østen. Det legges vekt på å forklare
religionene rent historisk, i tillegg til at det fokuseres på sentrale ulikheter mellom dem. I den
komparative delen legges det særlig vekt på de elementene som er relevant for konflikt-en i Midt-Østen
og på Balkan i dag

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppeseminarer, veiledning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SJ110 Folkerett

Emnekode: 3SJ110

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal få en innføring i folkerettens begrep og karakter, og det fokuserer både på folkerettens
styrke (dens normative kraft) og svakheter (små sanksjonsmuligheter). Det skal gi studentene
kunnskaper om folkerettslige normer og regler som er relevante for den tjenesten de utdannes for, bl.a.
om enkeltindividets folkerettslige stilling i krig.

Innhold

En generell juridisk innføring i internasjonal rett med vekt på hva som er folkerettens rettskilder og
-objekter. Blant rettskildene fokuseres det på  , særlig de som regulerer krigens folkerett dertraktater
bl.a. ”rettferdig krig” er et aktuelt begrep, men også traktater som angår menneskerettigheter.
FNs/Sikkerhetsrådets rolle i folkeretten står sentralt i kurset.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppeseminarer, veiledning.

Vurderingsordning

Seks timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SV230 Internasjonale konflikter, konflikløsning

Emnekode: 3SV230

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal bli fortrolige med sentrale begreper og teorier om internasjonal konflikt og
konfliktløsning. Det skal gi studentene teoretiske forutsetninger for å skrive semesteroppgaven

Innhold

Kurset tar for seg sentrale begreper og teorier innen fagområdet internasjonal konflikt og
konfliktløsning. Det fokuserer på  - det ”typiske” - ved slike konflikter, særlig når detfelles-trekk
gjelder årsaker til dem. Kurset ser videre på hva som kjennetegner de typer regime som oftest er i
konflikt, og det tar opp det internasjonale samfunnets muligheter for å løse slike konflikter. Tilsvarende
problemstillinger knyttet til interne konflikter og borgerkriger blir også behandlet.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppeseminarer, veiledning.

Vurderingsordning

Fire timers individuell skriftlig eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SP140 Tverrkulturell kommunikasjon

Emnekode: 3SP140

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal bli bedre i stand til å forstå og tolke fremmedkulturelle situasjoner ved at det 1)
skissemessig viser den sosiale og kulturelle variasjonen som finnes i verden, og 2) gir en innføring i
sentrale begreper og teorier innen tverrkulturell kommunikasjon. det er også et mål å gjøre studentene
mer kritisk bevisste på sine egne (kulturbestemte) oppfatninger om ”de andre”.

Innhold

Kurset stiller spørsmål ved konsekvensene av at vi lever i en mangekulturell verden. det gir en
elementær innføring i kultur-begrepet og skisserer et ”kulturkart” over Europa og Asia. Det fokuseres
på begrepet verdensbilde som i høy grad bestemmer hvem som er ”vi” og hvem som er ”dem”. Vårt
verdensbilde er ikke medfødt, og kurset viser hvordan dette bildet er nært knyttet til våre kulturrelaterte
verdier og normer, noe som fører til at kommunikasjon på tvers av kulturer kan være vanskelig. Det
blir gitt relevante eksempler på situasjoner fra dagliglivet

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppeseminarer, veiledning.

Vurderingsordning

Individuell, muntlig eksamen; i form av forberedt, muntlig foredrag over tema som angis 24 timer før
eksamen, med etterfølgende samtale og oppfølgende spørsmål.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SV295 Semesteroppgave

Emnekode: 3SV295

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Gjennom en oppgave på 15-20 sider om et selvvalgt tema om freds-bevarende operasjoner eller norsk
bistandspolitikk, skal studentene vise at de kan behandle et avgrenset tema på en strukturert måte der
de også fyller kravene til etterprøvbarhet når det gjelder kilder og lignende.

Innhold

Et selvvalgt tema som er godkjent som relevant for studiet.

Organisering og arbeidsformer

Individuelt selvstendig prosjektarbeid. Startsamling, veiledning. Hjemmearbeid.

Vurderingsordning

Semesterrapporten karaktersettes.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk


