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Studieplan 2013/2014

1104 Internasjonal politikk (våren 2014)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse

Eksamen

Se emnebeskrivelse

Kontaktinformasjon

Studenttorget@hil.no

tlf: 61 28 81 02

Heltid/ deltid

Deltid

Grad/ kompetanse

Videreutdanning
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Opptak

Lokalt opptak

Kull

2013/2014

Detaljert emnebekrivelse 
Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)

SHI1004/2 Internasjonal politikk 15 O   15

Sum: 0 15

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

SHI1004/2 Internasjonal politikk

Navn:
Internasjonal politikk

Kode:
SHI1004/2

Studiepoeng:
15

Emnebeskrivelse:

Emnet gir en innføring i teorier og aktuelle temaområder i internasjonal politikk. Sentralt i emnet er
fagets teoritradisjoner om hvordan stater og andre aktører derunder internasjonale organisasjoner og
interesseorganisasjoner former internasjonal politikk. Emnet dekker tradisjonelle teorier, som realisme
og liberalisme, og teoriperspektivene som kritiserer disse. I disse teoriene er diskusjoner om
betydningen av strukturer og institusjoner i internasjonal politikk sentral.

Teori er verktøy som brukes til å forstå internasjonal politikk. Emnet formidler hvordan teorier om
internasjonal politikk er bygd opp, hva og hvem som studeres i internasjonal politikk og hvilke bevis
og kilder som brukes. Teori skal brukes til å analysere og drøfte utviklingen i internasjonal politikk, og
et sentralt tema i dette emnet er øvelser i å analysere og vurdere aktuelle hendelser. Sentrale tema er
internasjonal sikkerhet og utviklingen i internasjonale organisasjoner som NATO og FN.

Internasjonal politikk preges av dilemma som for eksempel mellom forsvar av universelle
menneskerettigheter og vern av staters suverenitet. Et sentralt spørsmål er hva som oppfattes som
legitimt i internasjonal politikk. Eksempler fra internasjonale fredsoperasjoner viser ulike vurderinger
av legitimitet i internasjonal politikk i historisk sammenheng. Å vurdere betydningen av makt, identitet
og interesser i denne utviklingen er sentralt. Dette emnet introduserer studentene til slike vurderinger i
studiet av internasjonal politikk.
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Læringsutbytte:

Ved emneslutt skal studentene ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskapsmål:

kunnskap om fagbegreper og perspektiver i studiet av internasjonal politikk
kunnskap om aktører og institusjoner i internasjonal politikk
kjenne til viktige kilder for studiet av internasjonal politikk

 Ferdighetsmål:

kunne redegjøre for ulike teoretiske perspektiv på internasjonal politikk og hvordan de skiller seg
fra hverandre (strukturer og aktører)
kunne analysere internasjonal politikk med hensyn til begreper som sikkerhet, makt, suverenitet,
identitet og interesser
kunne selvstendig vurdere ulike tolkninger av hendelser i internasjonal politikk

Generell kompetanse:

bli bevisst egne holdninger i valg av analytisk innfallsvinkel gjennom diskusjon av ulike
teoretiske perspektiv på internasjonal politikk.
besitte en kritisk sans for egne standpunkt om internasjonal politikk og slik ha grunnleggende
kunnskap for videre studier.

Undervisnings- og læringsmetode:

Emnet består av forelesninger og seminar. Forelesningene gir oversikt over begreper, teorier og
utviklingen i sentrale institusjoner i internasjonal politikk. I seminarene øves studentenes forståelse av
faget gjennom selvstendige begrepsforklaringer og vurderinger av aktuelle problemstillinger. Tema i
forelesning utdypes i seminar gjennom aktiv studentdeltakelse. Til seminarene bidrar studentene med
forberedelse av pensumlitteratur og muntlige presentasjoner. Arbeidskravene øver den faglige
forståelsen gjennom både muntlig og skriftlig presentasjon. Pensumlitteraturen omfatter lærebøker og
utvalgte artikler og bokkapitler i et kompendium.

Emneeier:
ÅR/BA Internasjonale studier med historie

Emne er obligatorisk for:
Bachelor og Årsstudium i internasjonale studier med historie

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

Det er to arbeidskrav i dette emnet. Begge er basert på gruppepresentasjoner på seminar med
påfølgende skriftlige innleveringer.

1. Over et oppgitt tema, skriftlig innlevering på 10 sider.
2. Over 10 selvvalgte småspørsmål om sentrale faglige begrep, med etterfølgende skriftlig innlevering
på minimum 1 side.

(Kan bli endret før emnestart)

Eksamensform 2:
Skoleeksamen, 5 timers

Eksamensform:

5 timers dagseksamen. Karakterskala er A-F.

Tillatte hjelpemidler:

Ingen

Karaktersystem:
Karakter A-F

Semester:
Vår

Heltid/ deltid:
Heltid

Studieår:
2014

Antall studenter:
60

Godkjenningsorgan:
Studienemnda

Dato for godkjenning:
29. november 2005 revidert 2. juni 2008, okt 2009, 25. sept 2010, 20. mai 2011

Emneansvarlig:
Øyvind Kalnes

Undervisningsspråk:
Norsk

Overlapp:
Emnet SHI1004/2 Internasjonal politikk overlapper med emnet SHI1004/1 Internasjonal politikk med
100%


