
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER 
(PECOS), FREDAG 9. DESEMBER 2011 
 
Til stede: Kristian Berg Harpviken, Tor Egil Førland, Jon Hovi, Tora Skodvin,  Mathias Ganss, 
Ann-Therese Kildal, Salomé Blum, Kristina Enge, Carl Henrik Knutsen og Siv Håberg 
 
Orienteringssaker 
1.1Vi vil avholde informasjonsmøter for PECOS-studentene spesialtilpasset hvert semester 
gjennom hele studieløpet etter samme mønster som ISV gjør for statsvitenskapstudentene. 
Ordningen gjennomføres fom 2011-kullet. Informasjon om internship vil bli gitt første 
semestersstudentene, og vi vil presisere at studentene selv har ansvaret for å ta initiativ til å 
skaffe seg en praksisplass. PECOS-administrasjonen vil på sin side kvalitetssikre 
arbeidsgiverne og sjekke at våre studenter får relevante arbeidsoppgaver og ikke blir 
kaffekokere. 

 
1.4 Oppnevning av veiledere: Arbeidsfordeling mellom ISV og IAKH er som følgende: ISV skal 
finne, oppnevne og lønne veilederne for statsviterne på PECOS-programmet og IAKH gjør det 
samme i forhold til historiestudentene.  
 
PECOS-studentene søker om å få oppnevnt veiledere i slutten av sitt 2. semester, dvs. i 
vårsemesteret. Tildelingen av veiledere må være klar innen ca. 15. august i høstsemesteret. 
Da vil alle studentene i et eget informasjonsmøte få skriftlig beskjed om hvem som er 
oppnevnt veileder for dem i de neste to semestrene.  
Studiekonsulent eller programansvarlig ved IAKH, skal delta i alle programrådsmøtene fra og 
med nyåret for å sikre best mulig koordinering av arbeidsoppgaver mellom ISV og IAKH. 
 
Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning 
 
Diskusjonssaker:  
2.1 Programansvarlig orienterte om hvorfor metodeundervisningen høst 2011 ikke fungerte 
tilfredsstillende. Hovedgrunnen var at den ble integrert i metodeundervisningen tilpasset 
masterprogrammet i statsvitenskap. Fra og med høsten 2012, vil PECOS-studentene få et 
eget metodeemne på engelsk, PECOS4021 (10 SP). PECOS4021 vil være spesialtilpasset våre 
studenter. Carl Henrik Knutsen orienterte om valg av fokus og pensumlitteratur for 
metodeemnet. ISV ønsker at IAKH tar ansvaret for 1-2 metodeforelesninger om f.eks. 
arkivsøk og kildekritikk.  Tor Egil Førland følger opp dette. 
 
Vedtakssaker:  
3.1 Nytt emne i anvendt statistikk for studentene i statsvitenskapløpet (PECOS4022), våren 
2012. Eneansvarlige Carl Henrik Knutsen orienterte om læringsmål, pensum og 
eksamensform ( 4 timer skoleeksamen og 1 hjemmeoppgave 10-15 sider). Studentene vil bli 
opplært i STATA. 
Historiestudentene tar emne i historiske grunnlagsproblemer ved IAKH (HIS4010). 
 
Vedtak: Programrådet godkjenner utkastet til emnebeskrivelsen for PECOS4022 og 
tilhørende pensumlitteratur 
 



3.2 Fra og med høsten 2012 vil vi kun tilby designseminarundervisning i høstsemesteret. 
PECOS4080, 10 SP er et nytt designseminar, som trolig vil bli ledet av Karin Dokken. 
 
Vedtak: Programrådet godkjenner oppstart av nytt designseminar PECOS4080, høst 2012. 
 
Eventuelt 
4.1 Studentrepresentantene påpekte at det var lite valgfrie emner i vårsemestret som er 
relevante for PECOS-studentene med statsvitenskapelig bakgrunn. Programrådene for 
PECOS og ISV tar dette til etterretning og vil koordinere time- og undervisningsplanleggingen 
bedre fra og med høsten 2012. For å imøtekomme ønsket om flere valgfrie emner til våren, 
vil Kristina sende ut informasjon om hospitantmuligheter ved andre institutt, og prosedyrer 
for forhåndsgodkjenning/endelig godkjenning av emner tatt ved andre enheter.  
Tor Egil påpekte at HIS4417 Politics, Poverty and Water in Post-colonial India og HIS4371 Krig 
og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme fra 1900 til i dag, kan tas våren 
2012 ved IAKH. Begge er relevante for alle PECOS-studentene og kan tas uten formell 
godkjenning fra ISV. I høstsemestret er HIS4372 Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien 
bak Den europeiske union,  og HIS4359 Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og 
bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden, relevante emner for PECOS-studentene. 
Disse kan også tas uten formell godkjenning fra ISV.  
 
4.2 Instituttet vil arrangere et miniseminar til våren med tanke på å lære alle PECOS-
studentene hvordan man referer ved UiO. Ragnhild Sundsbak, fagreferenten til ISV, vil lede 
seminaret. 
 
4.3 Studentrepresentantene tok opp misnøye med sen saksbehandling i forbindelse med 
innlevering av masteroppgaven og avsluttende muntlig eksamen. For å imøtekomme ønsket 
om raskere saksbehandling, har PECOS-ledelsen bestemt at studenten fra og med våren skal 
melde inn skriftlig til sin veileder og senest 2 måneder før innleveringsfristen om 
vedkommende tenker å levere eller ikke. Veileder vil da ha god tid til å foreslå mulige 
sensorer og ISV- og IAKH-administrasjonen vil raskere kunne avvikle avsluttende muntlig 
eksamen. 
 
4.4 Studentrepresentantene tok opp muligheten for å endre eksamensordningen for 
HIS4421. Til nå har vurderingsformen vært en skriftlig eksamen. Studentene ønsker å ha en 
hjemmeoppgave i tillegg. Tor Egil sjekker med emneansvarlige-, om ønsket kan innfris. 
 
ISV-administrasjonen vil komme tilbake med forslag til dato for neste programrådsmøte. 
 
Ref.: Siv Håberg 


