
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG 

KONFLIKTSTUDIER (PECOS), TORSDAG. 12. APRIL 2012 
 

Til stede: Tor Egil Førland, Jon Hovi, Tora Skodvin, Ann-Therese Kildal, Kristina Enge, Carl 

Henrik Knutsen, Øivind Bratberg og Siv Håberg (ref.) 

 

Forfall: Kristian Berg Harpviken, Mathias Ganss og Magne Rønningen 

 

Sak 1/12 Vedtakssak 

 

IAKH vil komme med innspill til revidert emnebeskrivelse for PECOS4021 hvor 

historiebegrepet også blir brukt for å inkludere studentene med historisk bakgrunn. 

Emneansvarlige Carl Henrik Knutsen og Øivind Bratberg samordner ferdigstillelse av 

emnebeskrivelse, pensum og undervisningsplan med Hallvard Kvale Svenbalrud på IAKH. 

 

Programrådet vedtar forslag til nytt pensum og emnebeskrivelsen for PECOS4021 med de 

endringene som fremkom i møtet. 

 

Sak 2/12 Diskusjonssak 

Opptak av internasjonale studenter til PECOS er komplisert med søkere fra store deler av 

verden, fra institusjoner der vi ikke kjenner fagtradisjon eller karaktersystem godt nok. Dette 

medfører stor risiko for «feilopptak». For opptaket høst 2013 ønsker vi å prøve ut om et krav 

om innlevering av et selvvalgt, skriftlig arbeid med dokumentert karakterutskrift som ikke er 

eldre enn to år, kan være et fornuftig tiltak for å bedre kvaliteten på opptaket av internasjonale 

studenter. Det selvvalgte arbeidet vil i så fall erstatte motivasjonsbrevet i opptaksarbeidet.  

 

Orienteringssaker 

 

Sak 3/12 

Vårens sensorer på masteroppgaven vil få et følgebrev, i forbindelse med innkalling til 

muntlig eksaminasjon, med informasjon om de formelle kravene til masteroppgaven for å 

sikre likebehandling. 

 

Sak 4/12 

IAKH er i gang med å lage emnebeskrivelser for PECOS4031, PECOS4041 og 

masteroppgaven PECOS4095. IAKH og ISV vil i samråd lage en oversikt over hvilke regler 

som gjelder for de ulike eksamenene og hvilke kontaktpersoner de skal forholde seg til. Dette 

vil bli lagt på nettet i løpet av våren. IAKH og ISV vil også koordinere forelesningsplaner og 

eksamensavvikling fremover. 

 

Sak 5/12 

PECOS4022 vil bli evaluert skriftlig denne våren, mens metodeemnet og introduksjonsemnet 

vil bli evaluert til høsten. Vi vil presentere en evalueringsplan for PECOS generelt på neste 

programrådsmøte. Denne vil bli laget i samråd med studentrepresentantene. 

 

Programrådet tar orienteringssakene til etterretning. 

Eventuelt 

Sak 6/12 



-Vi må forsikre oss om at de internasjonale søkerne som har takket ja til en plass denne 

høsten, har gjort det til statsvitenskapsløpet hvor alle emnene er på engelsk. I opptaksbrevet 

vil vi tydeliggjøre at de engelspråklige emnene er å finne i statsvitenskapsløpet og ikke i det 

historiske hvor de fleste emnene er på norsk. På sikt vil også IAKH tilby engelskspråklige 

emner for studentene på historieløpet.   

 

-Ingen av sensorene sensurerer med tanke på å oppnå normalfordeling. Karakterene gis ut fra 

individuelle prestasjoner. 

 

- Ann-Therese Kildal ba oss om å se på muligheten for å arrangere et lynkurs i matematikk før 

undervisningen i PECOS4022 starter. Tora ser på muligheten for evt. samkjøring med 

statsvitenskapstudentene.  


