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Studieplan 2022/2023

Årsstudium i internasjonale studier

Studiepoeng: 60

Studiets nivå og organisering

Studieprogrammet er ettårig studium i historiske, statsvitenskapelige og filosofiske
emner som gir totalt 60 studiepoeng.
Studieprogrammet er sammensatt av fem emner som undervises delvis sekvensielt
og delvis parallelt.
Studiet er organisert som et campusbasert heltidsstudium, med ukentlig
undervisning på dagtid ved campus Lillehammer.

Bakgrunn for studiet

Årsstudiet i internasjonale studier gir innsikt i sentrale internasjonale forhold gjennom en
flerfaglig kombinasjon av historie, statsvitenskap og filosofi. Studiet tar for seg:

sentrale hendelser og prosesser i global historie fra det Osmanske rikets erobring
av Konstantinopel frem til i dag.
fokus på fremveksten og organiseringen av verden i det 20. århundre.
statsvitenskapelige teorier, begreper og institusjoner i internasjonal politikk.
klassiske politisk teoretiske temaer som autoritet og makt, demokratisk styring og
sosial rettferdighet.
grunnleggende innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, språk og argumentasjon,
samt vitenskapsteori gjennom Examen philosophicum.

Med fordypning i disse fagområdene får du verktøy til å analysere dagens verden og å
forstå historiske linjer som kan forklare internasjonale vilkår og hendelser i dag.

Høgskolen i Innlandet tilbyr et studiemiljø med tett kontakt mellom studenter. Dette
fører til et unikt fagmiljø med sterkt faglig og sosialt samhold. Hos oss jobber fagansatte
i statsvitenskap, historie og filosofi nært sammen. Dette gir studentene en helhetlig
forståelse av fremveksten og organiseringen av verden, slik den fremstår i dag.
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Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

har kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger om globale historiske
prosesser og hendelser som har preget internasjonal samfunnsutvikling.
har kunnskap om historiefagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet,
spesielt med tanke på prosesser og hendelser i global historie.
har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor global historie.
har kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger innen internasjonal
politikk og politisk teori.
har kunnskap om internasjonal politikk og politisk teori sin historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet.
har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor internasjonal politikk og
politisk teori.
kjenner til temaer, teorier og problemstillinger fra filosofiens historie, med vekt på
epistemologi, vitenskapsfilosofi og etikk samt språk og argumentasjon.
har kunnskap om faglig nytenkning og innovasjonsprosesser i fagområdets
historie.
har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor studiets fagområder.
kan oppdatere sin kunnskap innen global historie og internasjonal politikk og
politisk teori.

Ferdigheter

Studenten

kan anvende faglig kunnskap fra historie, statsvitenskap og filosofi på praktiske og
teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg.
kan reflektere historisk, statsvitenskapelig og filosofisk over temaer og spørsmål i
internasjonale studier.
kan gjøre faglige refleksjoner over egne og andres arbeider.
kan justere egen faglig praksis under veiledning.
kan finne fram til relevant litteratur for å tilegne seg og oppdatere kunnskap om
studiets fagområder.
kan utvise kildekritikk og følge faglige normer for henvisningsskikk.
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er bevisst i forhold til språklig presisjon i sine egne arbeider, både skriftlig og
muntlig.
kan anvende relevante faglige verktøy, metoder og formidlingsformer.

Generell kompetanse

Studenten

kan planlegge og gjennomføre faglige oppgaver og mindre prosjekter på egen
hånd.
kan samarbeide om faglige oppgaver og mindre prosjekter.
kan vurdere og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeider.
kan presentere sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
formidlingsformer.

Målgruppe

Studiet er først og fremst rettet mot søkere med generell studiekompetanse som
enten ønsker en innføring i internasjonale forhold eller vurderer videre studier
innen internasjonale studier, historie eller statsvitenskap.
Studiet vil også være nyttig for de som ønsker å arbeide med internasjonale
problemsstillinger i privat eller offentlig sektor.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Samfunnet vi lever i blir i stadig større grad påvirket av internasjonale og globale
forhold, både politisk, fysisk og i normative henseende. Vi treffer på disse forhold på alle
områder og i alle livets faser.

I arbeidslivet og i videre studier trenger unge mennesker analytiske evner, både
med hensyn til å bruke eksisterende kunnskap og til å sette seg raskt inn i nye
saksfelt.
Du må vite hva som er troverdige kunnskapskilder, hvordan du kan nyttiggjøre deg
slike kilder og skille viktige poeng fra uvesentligheter.
På arbeidsmarkedet får du også nytte av evnen til å analysere og å oppsummere
komplekst materiale og å skrive klart og presist.

Årsstudium i internasjonale studier er tilsvarende første året på Bachelor i internasjonale
studier. Det passer for deg som vil finne ut om du ønsker å studere internasjonale
studier videre. Etter avsluttet årsstudium kan du søke opptak til bacheloren gjennom
Samordna opptak. Ved opptak får du da søke om innpass for første studieår.
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Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er eller opptak på grunnlag av godkjentgenerell studiekompetanse 
realkompetanse. Søkerne blir rangert i henhold til  Forskrift om opptak til høgre

.utdanning

 og Les mer om søknad og opptak Poengberegning og poenggrenser

Arbeids- og undervisningsformer

Et grunnleggende prinsipp bak studiets arbeids- og undervisningsformer er at læring
skjer gjennom deltakelse og i dialog med andre mennesker, i et flerkulturelt
læringsfellesskap.

Et heltidsstudium innebærer en arbeidsinnsats på omtrent 40 timer pr. uke,
primært på dagtid.
Gjennom studentaktive læringsformer skal studentene ta ansvar for egen og
medstudenters faglige utvikling.

Studiet har varierte studie- og arbeidsformer for å legge til rette for aktiv læring:

forelesninger
seminarer
muntlig og skriftlig fremstilling av fagstoff
obligatoriske arbeidskrav
ulike former for gruppearbeid
kritisk refleksjon og tilbakemeldinger på andre studenters arbeid
selvstudium
studentstyrte kollokviegrupper
innsikt i aktiv fagutvikling gjennom kunnskap om fagansattes forskningsprosjekter

Detaljert informasjon om undervisningsformer er gitt i emneplanen for det enkelte
emnet.

Praksis

Det er ikke lagt inn praksis i studiet.

Vurderingsformer

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
https://www.inn.no/studier/soknad-og-opptak/
https://www.inn.no/studier/soknad-og-opptak/poengberegning-og-poenggrenser/
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Vurderingsformene, og da særlig de obligatoriske arbeidskravene, skal gi støtte og
motivasjon i studentenes læringsprosess og dokumentere studentens læringsutbytter.

Arbeidskrav

Det vil bli gitt obligatoriske arbeidskrav i alle emner.

Skriftlige innlevering på de fleste emner.
Muntlige presentasjoner eller innlegg på noen emner.

Eksamen

Eksamensformer varierer etter de ulike læringsmålene i studiets emner.
Vurderingsformene er beskrevet nærmere i de ulike emnebeskrivelsene.

For vurdering av noen læringsmål er det mest hensiktsmessig at studentene blir
testet gjennom skoleeksamen.
I andre emner vil det bli gjennomført individuell hjemmeeksamen der studenten får
lengre tid til å utarbeide helhetlige akademiske tekster.
Hjemmeeksamen vil i noen tilfeller bli kombinert med mappeinnleveringer.

Ordinær eksamen avholdes i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. Ny og
utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres normalt senest i løpet av påfølgende
semester.

Forskningsbasert undervisning

Foreleserne er aktive forskere og vil ta med seg forskningen inn i undervisningen.
Slik får studentene innblikk i relevante forskningsprosjekter for de ulike emnene på
studiet.
Arbeidsformene på studiet er bygd opp slik at studentene trenes i forskningsarbeid
og akademisk skriving.

Internasjonalisering

Internasjonale studier fokuserer tematisk på internasjonale forhold.

Pensum, arbeidskrav, eksamener etc. har et internasjonalt og globalt perspektiv.
Pensum er i hovedsak på engelsk.
All undervisning og evaluering i emnet “International Politics” foregår på engelsk.

Studiets oppbygging og innhold
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Studiet gir kunnskap om sentrale internasjonale forhold. Gjennom studiet lærer
studentene å stille og analysere praktiske og teoretiske spørsmål på bakgrunn av
metoder innen historie, statsvitenskap og filosofi.

Studiet gir samlet en forståelse av filosofisk bakgrunn for vitenskapelig aktivitet og
normative vurderinger, den historiske utviklingen av samfunnet og internasjonal politikk
fram til i dag, samt betraktninger fra politisk teori om hvordan samfunnet bør være
organisert, nå og i fremtiden. Den faglige utviklingen i årsstudiet er som følger:

Først gis en grunnleggende innføring i filosofisk teori om erkjennelse, vitenskap og
etikk (Examen philosophicum).
Deretter gis en historisk innføring i global historie (global historie I og II).
Til slutt rettes fokuset på statsvitenskapelige emner innen internasjonal politikk og
politisk teori. 

Kull
2022

Årsstudium i internasjonale studier: Emnestruktur
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)

INT1009/1 Examen philosophicum for internasjonale
studier

10 O 10  

INT1012 Global historie I, 1453-1945 20 O 20  
INT1013 Global historie II, 1945-i dag 10 O   10
INT1015 International Politics 10 O   10
INT1014 Politisk teori 10 O   10
Studieplanen er under oppdatering og det kan forekomme mindre justeringer i studieplanen/emnebeskrivelser frem til 1. februar 2022, samt
at det genereres nye emnekoder.

Sum: 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/184018/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/184018/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/185605/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/185613/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/185614/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/185619/language/nor-NO
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Emneoversikt

INT1009/1 Examen philosophicum for
internasjonale studier

Emnekode: INT1009/1

Studiepoeng: 10

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

har kunnskap om sentrale teorier fra filosofiens historie om metafysikk, etikk,
politisk teori, sinnsfilosofi, epistemologi og vitenskapsfilosofi.
har kunnskap om oppbygning og krav som stilles til akademiske tekster.
har kunnskap om argumenters bestanddeler og oppbygning.
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Ferdigheter

Studenten

kan lese argumenterende tekster grundig, analytisk og kritisk.
kan identifisere konklusjon og premisser i en argumenterende tekst.
kan avdekke tause premisser i et argument.
kan vurdere argumenters gyldighet og sunnhet.
kan skrive akademiske tekster.

Generell kompetanse

Studenten

forstår hvordan filosofiske temaer er til stede i vitenskapene og i større
samfunnsdiskusjoner.
har kompetanse i å analysere filosofiske tekster og å evaluere filosofiske
argumenter.
har kompetanse i å argumentere for filosofiske påstander og syn.
har kompetanse i å skrive akademiske essays om komplekse temaer.

Innhold

Emnet Examen Philosophicum for internasjonale studier består av en innføring i
filosofihistorie, med fokus på epistemologi, etikk og politisk filosofi. Gjennom studiet av
disse tekstene gir emnet en innføring i nærlesing og argumentanalyse.

Emnet omfatter følgende tema:

argumentanalyse
filosofiens historie med vekt på

etikk
politisk filosofi
økonomi
metafysikk
epistemologi

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom å følge forelesninger, delta i seminarer, samt levere inn skriftlige arbeider og
egenstudium utvikler studenten både analytiske og kritiske etiske evner samtidig som
hen både får generell kunnskap om emnets temaer og fordypninger på enkelte områder.
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Det legges vekt på skriftlige arbeider og studentdeltagelse i forelesninger og seminarer
for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Ett individuelt skriftlig arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet utvikler
studentens dybdekunnskap om utvalgte temaer fra emnet og studentens
analytiske og kritiske evner innen filosofisk refleksjon.
Flervalgsprøve, minst 12 av 20 spørsmål må være korrekt besvart.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 4 arbeidsdager.

Ved oppstart av eksamen vil studenten få beskjed om at det innleverte skriftlige
individuelle arbeidskravet skal revideres og leveres som eksamen.  Til eksamen kan det
bli stilt tilleggsspørsmål, eller krav, som vil gjelde for eksamensinnleveringen og som
ikke gjaldt for arbeidskravet.

Ved gjentak av eksamen må studentene forholde seg til gjeldende eksamensoppgave,
og det er ikke sikkert at tidligere arbeidskrav er relevante for denne. Studentene må
derfor påregne å skrive nye tekster i forbindelse med eksamen. Tekstene leveres som
eksamensbesvarelse, og skal ikke godkjennes som arbeidskrav på forhånd.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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INT1012 Global historie I, 1453-1945

Emnekode: INT1012

Studiepoeng: 20

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har kunnskap om sentrale politiske, økonomiske og sosiale prosesser og
begivenheter som formet verden fra 1453 fram til 1945.
har kunnskap om sentrale teoretiske begreper og argumenter som benyttes i
historisk og politisk analyse og problemstillinger knyttet til begrepsdefinisjoner.
har kunnskap om kildekritikk og sentrale begreper i historiske metoder.
kan oppdatere egen faglig kunnskap om global historie.

Ferdigheter

Studenten

kan sammenligne og drøfte ulike faglige synspunkter.
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1.  

2.  

3.  

kan bruke faglige begreper og teorier til å analysere historiske begivenheter og
sette samtidige hendelser i historisk kontekst.
kan orientere seg i relevant faglitteratur, utvise kildekritikk og følge faglige
henvisningsnormer.
kan bygge opp sammenhengende og velstrukturerte tekster som tilfredsstiller krav
for akademisk skriving og følger regler om kildehenvisninger.
kan gjennomføre søk i biblioteksdatabaser.
kan vurdere og analysere både primær- og sekundærkilder.
kan faglig reflektere over og vurdere egne og andres arbeider.
kan justere egen faglig utøvelse under veiledning.

Generell kompetanse

Studenten

har evnen til å reflektere historisk over sentrale spørsmål i internasjonal politikk og
politisk økonomi.
kan planlegge og gjennomføre selvstendig akademiske arbeider.
kan samarbeide om faglige oppgaver, gjøre vurderinger av og gi konstruktive
tilbakemeldinger på andres arbeid og forbedre eget arbeid ut fra andres
vurderinger.
kan formidle faglig kunnskap på en etterrettelig, selvstendig og problemorientert
måte.
kan strukturere faglige framstillinger muntlig.
har evnen til kritisk bruk av faglige begreper og uttrykk.
kan kritisk og selvstendig forholde seg til faglitteratur.

Innhold

Emnet tar for seg verdenshistorie fra Konstantinopels fall og europeernes “oppdagelse”
av Amerika opptil andre verdenskrigs slutt i 1945. Ved å ta et langt historisk perspektiv
analyserer studentene sentrale utviklingstrekk og prosesser i global historie.

Dette emnet gir en introduksjon til både års- og bachelorprogrammet i Internasjonale
studier, og har tre hovedmål: 

Studentene skal bli kjent med hovedlinjer i global historie i perioden fra det 15.
århundret til andre verdenskrig.
Studentene skal bli fortrolig med noen sentrale begreper i internasjonal politisk og
historisk analyse.
Studentene skal bli kjent med arbeidsformer, oppgavetekniske krav og visse
metodologiske utfordringer som er typiske for studier innen samfunnsvitenskap og
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3.  

humaniora.

Blant temaer som dekkes i pensum og undervisning er:

Økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle perspektiver i historisk analyse.
Imperier, maktforhold og handel i tidlig moderne tid.
Framveksten av den moderne stat og det internasjonale statssystemet.
Begrepene imperium, stat, nasjon, suverenitet, legitimitet, makt og anarki – og
deres historiske forhold til hverandre.
Industrialiseringsprosessen og dens virkninger.
Modernisering som begrep og som historisk prosess.
Revolusjonsbegrepet, de politiske revolusjonene i Amerika og Europa, og
framveksten av ideologiske hovedretninger: liberalisme, konservatisme og
sosialisme.
Demokrati og demokratisering.
Nasjonalismen som samlende og splittende kraft.
Imperialismen før og etter 1850 – europeiskledet globalisering?
Globalisering, handel og pengepolitikk i første halvdel av det 20. århundret.
Årsaker til og konsekvenser av den første verdenskrig.
Kommunismens og fascismens fremgang i mellomkrigstiden.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Læringen foregår gjennom fem typer av læringsaktivitet:

Selvstendig arbeid med pensumlitteraturen.
Kollokviegrupper, det vil si grupper som uformelt diskuterer det som tas opp i
pensum og/eller undervisning.
Forelesninger: Her presenterer og problematiserer studieprogrammets lærere og
eventuelt gjesteforelesere det sentrale kunnskapsstoffet knyttet til emnets
pensum.
Seminarer: Her skal studentene muntlig presentere og diskutere faglige
problemstillinger med bruk av presentasjonsverktøy. Presentasjonene forberedes
og gjennomføres gruppevis, med noe veiledning.
Oppgaveskriving: Studentene pålegges å skrive korte faglige tekster, dels i
samarbeid med andre studenter, dels individuelt.

De to første læringsaktivitetene er helt og holdent basert på studentens eget initiativ,
mens de tre siste er lærerstyrt.
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Fire individuelle skriftlige innleveringer.
To gruppeframlegg i seminar.
Oppmøte i minst 75% av seminarene på emnet

Alle arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Mappe bestående av 3 av de 4 individuelle skriftlige oppgavene. Oppgavene kan
forbedres før de leveres inn som eksamen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap



14 / 24

INT1013 Global historie II, 1945-i dag

Emnekode: INT1013

Studiepoeng: 10

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefales å ha bestått INT1012 Global historie I, 1453-1945

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

har kunnskap om sentrale begivenheter, prosesser og trender i global historie fra
1945 til i dag.
kjenner til teoretiske problemstillinger og samfunnsvitenskapelige teorier som kan
brukes i analyse av global historie.
har grunnleggende kunnskap om historiografiske debatter og ulike fortolkninger av
etterkrigshistorie.
har bred kunnskap om kildekritikk og kvalitative historiske metoder.

Ferdigheter

Studenten
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kan diskutere og analysere historiske hendelser siden 1945 på en faglig ansvarlig
måte.
kan kritisk bruke historiske begreper og ta stilling til viktige historiografiske
debatter i etterkrigshistorie.
kan skrive korte tekster med korrekt bruk av kilder og teoretiske problemstillinger,
samt artikulere og klart forklare faglige argumenter.
kan lese både primær- og sekundærkilder og forstå argumenter, forklare logikken
bak argumentene, og vurdere bevis på en kritisk måte.

Generell kompetanse

Studenten

kan diskutere komplekse problemstillinger om historiske hendelser både skriftlig
og muntlig.
kan bruke begreper, teorier og problemstillinger fra global historie og
internasjonale relasjoner i møte med praktiske og teoretiske problemstillinger om
internasjonalt forhold.
kan kritisk lese primær- og sekundærkilder og bygge opp sine egne argumenter
basert på dem.
har evne til å forstå komplekse argumenter, artikulere dem på en presis og klar
måte og kritisk ta stilling til dem.
har evne til å sette enkelte hendelse i både historisk og global kontekst og å
generalisere fra lokale hendelser til globale prosesser og trender.

Innhold

Emnet inngår i bachelorstudiet i internasjonale studier med historie. Studentene
forventes å skaffe seg en oversikt over sentrale begivenheter og utviklingstrekk i verden
etter 2. verdenskrig. Det legges vekt på trening i kildekritikk og skriving, kombinert med
mer inngående studium av følgende temaer:

Den globale kalde krigen, 1945-1991

Hva var den kalde krigen?
Hvorfor ble den til, hvordan (og hvor) utviklet den seg, og hvorfor endte den
plutselig?
Forholdet mellom USA og Sovjetunionen analyseres som en konkurranse mellom
både politiske og økonomiske systemer og kamp om makt og innflytelse i «den
tredje verden» -- Asia, Afrika, og Latin-Amerika.
Forsøk på å finne en «tredje vei» mellom kapitalisme og kommunisme, blant annet
bevegelsen av alliansefrie stater, andre økonomiske utviklingsmodeller, og den
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mislykkete «nye internasjonale økonomiske ordenen».

Avkolonisering

Historien til avkolonisering siden 1940-tallet, med høydepunkt på 1950- og
1960-tallet der dusinvis av tidligere kolonier fikk uavhengighet fra vestlige
kolonimakter.
Sporene etter, den ofte voldelige, avkoloniseringsbevegelsen i flere verdensdeler
som førte til organiseringen av «uavhengige stater» i en blokk som støttet andre
uavhengighetsbevegelser og krevde forandringer i internasjonale økonomiske og
politiske strukturer.
Analyser av de politiske, sosiale, og intellektuelle røttene til
avkoloniseringsbevegelsen, hvordan land i Afrika og Asia ble uavhengige,
avkoloniseringens følger opptil i dag.

Økonomisk utvikling, globalisering og ulikhet

Hvordan prøvde stater å industrialisere og utvikle seg i etterkrigsperioden?
Hvilke strategier fungerte og hvilke mislyktes?
Hvordan kan vi forklare Øst-Asias raske utvikling og særlig Kinas fremvekst siden
1970-tallet?
Hvordan er makt og formue fordelt i verden, og hvordan har globalisering påvirket
nasjonal og internasjonal ulikhet?
Emnet kombinerer en historisk tilnærming til disse spørsmålene med teorier fra
politisk økonomi og internasjonale relasjoner. Fra dette perspektivet analyseres
industrialisering og avindustrialisering globalt, og ulikhet innenfor og mellom land.

Hegemoni

Hva er et regionalt og globalt hegemoni og hva er de teoretiske og praktiske
konsekvensene av hegemoni?
Historiske følger av amerikanske hegemoni i perioden etter slutten på den kalde
krigen, med Kinas og regionale makters fremgang.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av forelesninger og seminarer. Forelesningene gir oversikt over sentrale
begreper, teorier og hendelser i global historie siden 1945. I seminarene øves
studentenes evne til å identifisere og oppsummere hovedargumentene i
pensumslitteratur, og å foreta kritiske vurderinger av argumentene.

Emnet krever at studentene deltar i alle forelesninger, leser all pensumslitteratur og
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deltar aktivt i seminarer hvor pensumslitteratur blir analysert og diskutert.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Tre korte individuelle skriftlige innleveringer på ca. 800-1000 ord hver.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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INT1015 International Politics

Emnekode: INT1015

Studiepoeng: 10

Semester
Vår

Språk
English

Krav til forkunnskaper
None

Læringsutbytte

Learning outcomes

Having passed the course, the student has gained the following learning outcome:

Knowledge

The student

knows central perspectives and concepts within the study of international politics.
knows the significant actors and institutions in international politics.
knows relevant sources for the study of international politics.
knows how to update their knowledge within the subject.

Skills

The student

can outline theoretical perspectives in international politics and the differences
between them, especially regarding the relations between actor and structure.
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can analyse international politics applying using concepts such as sovereignty,
power, interests, identity, risk and security.
can evaluate different interpretations of events in international politics.
can critically assess sources of information on international politics and be
updated on recent developments.
is aware of and can discuss the significance of their own values regarding choice
of analytical perspective.
can critically evaluate their own views on international politics, which is a basic
competence for further studies. 
can apply their knowledge of international politics to other (professional and
public) debates.
can orient themselves in the relevant literature, both primary and secondary, and
follow standard professional norms of attribution and reference.
can write an academic essay about a chosen topic in international politics.
can adjust their professional practice in response to feed-back and supervision.

General competence

The student

can plan and complete team-based academic projects.
can both individually and in a team develop and deliver efficient presentations on
complex topics and address challenging oral questions at short notice.

Innhold

Course content

The course introduces theories and relevant themes in international politics.

Theoretical traditions on how states and other actors, including international
organizations and interest groups, shape international policy.
Discussions about the importance of structures and institutions in international
politics.
The structure of theories of international politics, what and who international
politics study, as well as use of evidence and sources.
Application of theory to analyse and discuss developments in international politics,
including analysis and assessment of current events.
International risk and security, as well as the challenges and development of
international cooperation to manage risk and security.
The defence of universal human rights and protecting state sovereignty as a
constant dilemma in international politics.
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What is legitimate in international politics in the management of risks, humanitarian
crises, and violent conflict?

Arbeids- og undervisningsformer

Teaching and working methods

The course comprises lectures and seminars.

The lectures summarize concepts, theories and developments in key institutions,
supplemented with selected cases for discussion.
Topics from lectures are elaborated in the seminars through active student
participation, such as oral or written presentations and discussions.
The syllabus literature includes textbooks, supported by selected articles and book
chapters. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Coursework requirements

There are two coursework requirements, both written assignments based on previous
group presentations at seminars:

A short essay.
Short answers to a set of questions covering relevant topics.

Eksamen

Examination 

4-hour on-site written exam.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Examination support material

None.

Ansvarlig fakultet
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Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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INT1014 Politisk teori

Emnekode: INT1014

Studiepoeng: 10

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og begreper innenfor
politisk teori.
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor politisk teori.
har kunnskap om den politisk teoriens historie og egenart.
kan oppdatere egen faglig kunnskap om politisk teori.

Ferdigheter

Studenten

har forståelse for hvordan temaer fra politisk teori er til stede i vitenskapene og i
større samfunnsdiskusjoner.



23 / 24

kan analysere og bruke normativ argumentasjon.
kan innta faglig begrunnede standpunkter til spørsmål, problemstillinger og teorier
innen politisk teori ved å vurdere styrker og svakheter ved ulike teorier og
argumenter.
kan fremstille de begrunnede valgene på en klar og velordnet måte.
kan orientere seg i relevant faglitteratur, utvise kildekritikk og følge faglige
henvisningsnormer.
Kan forstå og evaluere primær- og sekundærlitteratur innen politisk teori.
kan skrive normativt argumenterende tekster om gitte eller selvvalgte
problemstillinger innenfor politisk teori.
kan faglig reflektere over og vurdere egne og andres arbeider.
kan justere egen faglig utøvelse under veiledning.

Generell kompetanse

Studenten

kan planlegge og gjennomføre selvstendige akademiske arbeider.
kan sette seg inn i komplekse problemstillinger i skjæringspunktet mellom politisk
teori og samfunnet.
kan kritisk og selvstendig forholde seg til faglitteratur.
kan ta stilling til og begrunne svar på komplekse spørsmål på en klar og velordnet
måte. 
kan diskutere komplekse problemstillinger skriftlig og muntlig. 
kan samarbeide om faglige oppgaver, gjøre vurderinger av og gi konstruktive
tilbakemeldinger på andres arbeid og forbedre eget arbeid ut fra andres
vurderinger.
kan reflektere filosofisk over samspillet mellom filosofi og samfunn.
kan formidle sentrale politisk teoretiske, problemstillinger og løsninger skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
respekterer profesjonelle, individuelle og kulturelle forskjeller og bidrar til
inkludering og diversitet for å utvikle god akademisk praksis.
kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser slik de har fremstått i fagets
historie.

Innhold

Emnet gir en innføring i:

Sentrale begrep i politisk teori som: frihet, likhet, rettferdighet og autoritet.
Større debatter i politisk teori som:

Kan statsmakten legitimeres og i så fall hvordan?
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Hva er rettferdig fordeling av goder og byrder i et samfunn?
Bør demokratiske prinsipper kunne oppheves for å løse klimakrisen? 
Hva er forholdet mellom det offentlige og det private?
Mellom etikk og politikk? Mellom demokrati og menneskerettigheter? 

Hovedfigurer i politiske tenkning som: Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes,
Kant, Mill, Marx, Arendt, Rawls, Habermas og Nussbaum.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringen foregår gjennom selvstudier, skriftlige innleveringer, seminarer og
forelesninger

Forelesningene vil være teoretisk orienterte med empiriske eksempler.
I seminarene skal studentene samarbeide om gitte faglige oppgaver, oppsøke
relevante kunnskapskilder, presentere og diskutere fagstoff og øve på
oppgaveskriving under veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

To individuelle skriftlige arbeidskrav. Hver innlevering skal ha lengde mellom 800
og 1200 ord.

En muntlig gruppepresentasjon.

Eksamen

Skriftlig individuell skoleeksamen på 4 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Nærmere informasjon om tillatte hjelpemidler blir gitt ved oppstart av undervisningen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap


