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Studieplan 2007/2008

210717 Årsstudium i internasjonale studier (2007-08)

Studiets fokus er det som skjer på den internasjonale politiske arena og hvordan dette i
økende grad berører nasjonale og lokale politiske forhold. Europeisk samarbeid,
liberalisering av verdensøkonomien og kulturell globalisering foregår samtidig med
internasjonal terror, borgerkriger, sivilisasjonskonflikter og global motorganisering. For å
belyse og forstå dette på en helhetlig måte er det nødvendig å ta i bruk perspektiver fra flere
ulike fagtradisjoner, som statsvitenskap, økonomi og humanistiske fag. Årsenheten i
Internasjonale studier er derfor flerfaglig. Anvendelsen av de ulike disiplinenes teorier og
begrep på konkret "case" eller problemområder står sentralt i undervisning og pensum på
alle emnene.

Faglig innhold

Studiet består av 4 emner på 15 studiepoeng hver. Hvert av emnene går over et helt semester, slik at
studentene følger 2 emner parallelt. Faglige ekskursjoner til inn- og utland inngår vanligvis i
studieopplegget. Det er ingen spesielle eksamener eller arbeidskrav utover hva som er lagt inn i det
enkelte emne. Gode kunnskaper i engelsk er en nødvendighet for å få godt utbytte av studiet.

Yrkesmuligheter

Et årsstudium gir i seg selv ingen spesielle yrkesmuligheter. Studiet og enkeltemnene som inngår i det
vil være velegnet som etterutdanning eller del av Bachelorgrad, særlig for dem som ønsker å arbeide
med internasjonale spørsmål innen skoleverk, organisasjonsliv, offentlig forvaltning, næringsliv og
media.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/realkompetanse

Forkunnskaper som kreves

Ingen
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Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsmetode

Se under det enkelte emne

Eksamen

Se under det enkelte emne

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt på årsstudier

Heltid/ deltid

Heltid

Studielengde

1 år

Grad/ kompetanse

Årsstudium

Opptak

Samordna opptak

Kull

2007/2008



3 / 11

Godkjenningsdato

27.02.2005

Årsstudiet i internasjonale studier: Emneoversikt 
Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)

INT1002 Internasjonal politikk 15 O 15  

INT1001 Internasjonal politisk økonomi 15 O 15  

INT1003 Global kommunikasjon og kultur 15 O   15

INT1004 Krig, konflikt og konfliktløsning 15 O   15

Sum: 30 30

 *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt

INT1002 Internasjonal politikk

Navn:
Internasjonal politikk

Kode:
INT1002

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Emnet gir en innføring i sentrale institusjoner og aktører på den internasjonale arena. Det tar for seg
temaene utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, samt konflikt og samarbeid mellom stater.

 er inndelt i tre hovedområder. Det første presenterer en teoretisk tilnærming derInternasjonal politikk
ulike perspektiver på strukturer og egenskaper ved det internasjonale systemet gjøres rede for. Det
andre hovedområdet diskuterer forholdet mellom stater og internasjonale organisasjoner, internasjonale
regimer og andre ikke-statlige aktører. Her gjøres begrepene makt og innflytelse rede for og ulike
utenrikspolitiske virkemidler presenteres. Et tredje hovedområde presenterer sentrale internasjonale
organisasjoner. Det gjøres rede for oppbygning av - og virkeområdene til ? organisasjoner som FN,
NATO, OSSE og WTO. I tillegg presenteres hovedtrekk ved den europeiske integrasjonsprosessen,
samt EU som institusjon og politisk aktør. Organisasjonenes rolle med hensyn til å fremme sikkerhet,
utvikling og å bilegge konflikter vektlegges. Emnet har et empirisk komparativt fokus der
utviklingstrekk, likheter og forskjeller mellom mellomkrigstid, kald krig og perioden fra den kalde
krigens slutt til krigen mot terror diskuteres.

Læringsutbytte:

Emnet skal gi studentene innsikt i karaktertrekk ved det internasjonale systemet og evne til å forstå og
å analysere utviklingstrekk og tendenser i internasjonal politikk. I tillegg gir emnet studentene
kunnskap om oppbyggingen og virkemåten til sentrale internasjonale organisasjoner og grunnlag for å
forstå hvilken rolle disse spiller for å fremme samarbeid mellom stater og å bilegge konflikt.

Undervisnings- og læringsmetode:

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med
oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Emneeier:
ÅR/BA Internasjonale studier



5 / 11

Emne er obligatorisk for:
Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for:
Bachelorstudier ved HiL (Hvilke studier som vil bli tilbudt emnet som valgemne vil bli klart senere)

Arbeidskrav:

En godkjent skriftlig individuell oppgave på 6-9 sider, samt en gruppepresentasjon over en oppgitt
pensumtekst på seminar.

Eksamensform:

5 timers dagseksamen.

Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Som for årsstudium i internasjonale studier

Sensorordning:

Semester:
Høst

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2006

Antall studenter:
40

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget

Dato for godkjenning:
29. november 2005

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor
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INT1001 Internasjonal politisk økonomi

Navn:
Internasjonal politisk økonomi

Kode:
INT1001

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Emnet drøfter internasjonale økonomiske tema som er viktig for utviklingen av en åpen økonomi og gir
bl.a. innføring i grunnelementer i enkel handelsteori, handelspolitiske forhold, valuta og internasjonal
makroøkonomi. Fordeler, ulemper og omfordelingsvirkninger av frihandel belyses ut fra ulike
teoretiske perspektiver. Institusjonelt er særlig Den europeiske union (EU), Verdens
handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) viktig. Videre legges vekt på å
vise de sektorielle, regionale og fordelingsmessige effekter av handel og det internasjonale system på
nasjonalstater med åpne økonomier.

Læringsutbytte:

Studentene skal forstå de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som nå omgir nasjonalstatene,
og som danner grunnlaget for konkurransesituasjonen for import- og eksportkonkurrerende næringer,
internasjonale økonomiske strukturer, fordeling mellom rike og fattige land og for utformingen av
statlig politikk.

Undervisnings- og læringsmetode:

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med
oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Emneeier:
ÅR/BA Internasjonale studier

Emne er obligatorisk for:
Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for:
Bachelorstudenter ved HiL (Kommer tilbake til hvilke studier som vil få tilbud om å velge dette emnet
som valgemne)

Arbeidskrav:

En godkjent skriftlig gruppeoppgave på 15 sider.
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Eksamensform:

5 timers dagseksamen

Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Som for årsstudiet i internasjonale studier

Sensorordning:

Semester:
Høst

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2006

Antall studenter:
40

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget

Dato for godkjenning:
29. november 2005 (revisjon)

Emneansvarlig:
Ole Gunnar Austvik

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor
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INT1003 Global kommunikasjon og kultur

Navn:
Global kommunikasjon og kultur

Kode:
INT1003

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Globaliseringen innenfor kommunikasjon og kultur har store konsekvenser, både for internasjonal
politikk som arena og for nasjonalstatene som hittil har vært de sentrale aktørene her. Emnet søker å
belyse disse konsekvensene og paradoksene som er innebygget i dem.

For det første hvordan globalisering kan forstås som integrasjon, i den betydning at vi veves stadig
tettere sammen på kryss og tvers av landegrenser. Emnet tar opp hvordan dette skjer gjennom for
eksempel ny medieteknologi, migrasjon, globale symboler og universalisering av normer og verdier.
Denne siden av globaliseringen avspeiles i begrep som ?the end of history? og ?the global village?. For
det andre belyses hvordan globalisering paradoksalt nok også innebærer fragmentering og nye
konflikter. Det vises hvordan felles nasjonale kulturelle identiteter splittes opp i flerkulturelle samfunn
og globale subkulturer, samt hvordan globalisering kan forstås som imperialisme og hegemoni. I
forlengelsen av dette tar emnet opp hvordan betydelige motkrefter kan mobiliseres, til forsvar av
nasjonal kultur og politisk styringskapasitet, eller av ikke-vestlige sivilisasjoner.

Læringsutbytte:

Studentene skal lære å forholde seg kritisk til globalisering som prosess og begrep, i den betydning å
forstå det tvetydige og paradoksale ved dette. Videre skal de bli i stand til å forstå hvordan disse
endringene i kultur- og kommunikasjonsmessige mønstre virker inn på internasjonal politikk.

Undervisnings- og læringsmetode:

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med
oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Emneeier:
ÅR/BA Internasjonale studier

Emne er obligatorisk for:
Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for:
Bachelorstudier ved HiL (Hvilke studier som få tilbud om å ta emnet som valgemne vil bli klart senere)
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Arbeidskrav:

En godkjent gruppepresentasjon over selvvalgt tema, samt presentasjon over en oppgitt pensumtekst på
seminar.

Eksamensform:

Muntlig eksamen med presentasjon av hjemmeeksamensoppgave og pensumoverhøring.

Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Som for årstudium i internasjonale studier

Sensorordning:

Semester:
Vår

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2007

Antall studenter:
40

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget

Dato for godkjenning:
29. november 2005

Emneansvarlig:
Øyvind Kalnes

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor
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INT1004 Krig, konflikt og konfliktløsning

Navn:
Krig, konflikt og konfliktløsning

Kode:
INT1004

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Krig, konflikt og konfliktløsning tar opp elementer fra tradisjonene freds- og konflikt forskning. Det er
et flerfaglig emne som gir en innføring i årsaker til intra-statlige, interstatlige og globale konflikter,
samt presenterer ulike løsnings- og forsoningsmekanismer.

Emnet er inndelt i tre hovedområder. Det første hovedområdet presenter konflikt og konfliktløsning
som fagfelt og diskuterer ulike teoretiske tilnærminger på feltet. Det andre hovedområdet diskuterer
årsaker til borgerkriger og internasjonale konflikter. Ulike modeller som søker å forklare voldelig
opptrapping og konfliktdynamikk diskuteres. Diskusjonen kobles til historiske og aktuelle konflikter ,
for eksempel på Balkan, i Afrika, Vest-Europa og det tidligere Sovjetunionen. Det tredje hovedområdet
gir en innføring i ulike konfliktløsnings- og fredsbyggingsmekanismer. Her presenteres territorielle og
institusjonelle mekanismer som kan danne rammeverket for fredelig sameksistens, ved siden av
metoder og handling som kan bidra til forsoning mellom partene i en konflikt.

Læringsutbytte:

Emnet skal gi studentene forståelse av årsaksforhold og dynamikker knyttet til borgerkriger og kriger
mellom stater. Det skal også gi innsikt i tiltak og mekanismer som benyttes for å forhindre voldelig
opptrapping, stanse voldelig konflikt og tilrettelegge for fredelig utvikling i etterkant av dette.

Undervisnings- og læringsmetode:

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med
oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Emneeier:
ÅR/BA Internasjonale studier

Emne er obligatorisk for:
Årsstudium i Internasjonale studier

Emne er valgbart for:
Bachelorsstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som valgemne vil
fremkomme senere)



11 / 11

Arbeidskrav:

En godkjent skriftlig individuell oppgave på 6-9 sider, samt en gruppepresentasjon over en oppgitt
pensumtekst på seminar.

Eksamensform:

5 timers dagseksamen.

Karaktersystem:
Karakter A-F

Forkunnskaper:

Som for årsstudium i internasjonale studier

Sensorordning:

Semester:
Vår

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2008

Antall studenter:
50

Godkjenningsorgan:
Studieutvalget

Dato for godkjenning:
29. november 2005

Emneansvarlig:
Heidrun Sørlie Røhr

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:
Bachelor


