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Studieplan 2005/2006

MASOC Deltid - Master in Social Inclusion

HiL arbeider med å kunne tilby en ettårig master i sosialpolitikk, med hovedvekt på sosial
inkludering, fra høsten 2005.

Studiet er utviklet i samarbeid med 14 andre utdanningsinstitusjoner i 10 europeiske land
ønsker HiL fra høsten 2005 en ettårig master i sosialpolitikk, med hovedvekt på sosial
inkludering. Studiet egner seg spesielt for dem som:

ønsker å få et bedre innblikk i europeisk sosialpolitikk
kan tenke seg å fortsette med utdanning i utlandet
ønsker å engasjere seg i internasjonalt arbeid

Masteren gjennomføres som deltidsstudium over to år. All undervisning foregår ved
konsentrerte samlinger (1 samling fra onsdag til søndag per emne) ved Høgskolen i
Lillehammer.

Undervisningen i kjernemenene foregår på engelsk ved at lærere fra samarbeidende
institusjoner kommer til Lillehammer for å undervise. Tilleggsemner og oppgave
veiledning vil i hovedsak foregå på norsk med høgskolens egne lærere. Det er mulig å ta
tilleggemnene ved alle de samarbeidende institusjonene. Hvert emne avsluttes med
eksamen.

Denne internasjonale masteren har mange likhetstrekk med vårt øvrige mastertilbud i helse-
og sosialfag, og kan derfor tas i kombinasjon med en av de øvrige masterene. Dek kan
søkes fritak fra emner på MVP, MBU eller MVF.

Det tas forbehold om NOKUTs godkjenning før det eventuelt blir oppstart av studiet.

Faglig innhold

Studiet består av 6 kjerneemner (hver på 3 studiepoeng), 3 valgfrie emner (hver på 6 studiepoeng) og
en oppgave på 24 studiepoeng. Studiet er godkjent i flere EU-land og drives slik at undervisningen i
kjerneemnene gis av lærere fra deulike institusjonene som reiser rundt, mens de valgfrie emnene gis av
lærere ved egen institusjon. Et valgfritt emne skal tilbys på engelsk slik at studenter kan reise andre
steder å ta denne.

Kjerneemnene (3 studiepoeng per emne):
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Researsch Methods
Ethics and Social Justice
Theories of Social Exclusion
Visions of Europe
Comparative Social Policies in Europe
Theories of Intervention and Social Change

Valgfrie emner (6 studiepoeng per emne), foreløpig disse:

European Perspectives on Diabled
European Perspectives on Elderly
European Perspectives on Poor People

Masteroppgave på 24 studiepoeng

Opptakskrav

Bachelor i vernepleie, sosialt arbeide, barnevern eller tilsvarende. Personer med med bakgrunn som
sykepleier, førskolelærer, lærer o.l kan tas opp etter individuell vurdering. Det stilles ikke krav om
praksis for opptak, men praksiserfaring tillegges vekt ved opptak til studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, sesminarer, oppgaver og veiledning

Master i Social inclusion – samlinger, studieåret 2005-2006 (med forbehold om endringer)

Uke Dato klokkeslett Emne

41 12. – 16. oktober Kl. 09.1 – 17.00 Modul 6

50 14. – 18. desember Kl. 09.15 – 17.00 Modul 1

3 18. – 22. januar Kl. 09.15 – 17.00 Modul 2

7 15. – 19. februar Kl. 09.15 – 17.00 Modul 3

11 15. – 19. mars Kl. 09.15 – 17.00 Modul 4

16 19. – 23. april Kl. 09.15 – 17.00 Modul 5

 

Eksamen
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Dagseksamen (skriftlig og muntlig) og hjemmeeksamen

Utenlandsopphold

Muligheter for å ta 6 studiepoeng ved samarbeidende institusjon.

Studiekostnader

Semesteravgift til studentsamskipnaden i Oppland, kopiavgift samt avgift for IKT-tjenester på ca. 450,-
per semester. Utgifter til samlinger, nødvendig litteratur og skolemateriell kommer i tillegg.

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

2 år på deltid

Grad/ kompetanse

Masterstudium

Opptak

Lokalt opptak

Kull

2005/2007

Godkjenningsdato

29.11.2004
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Emneoversikt


