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Sak 01/15  Justering av INTER1000 (Stokke) 

Bakgrunnen for endringen av dette innføringsemnet er et utbredt ønske om å styrke det flerfaglige 

elementet. Pensum har hatt overveiende statsvitenskapelig innretning og veiingen av de 

disiplinære bidragene har ikke reflektert at emnet tas samtidig med det statsvitenskapelige 

innføringsemnet i internasjonal politikk. 

Forslaget fra programledelsen hadde følgende komponenter, hvorav punktene a og d krever 

programrådsvedtak:  

a. Emnebeskrivelsen justeres 

b. Undervisningen justeres slik at foreleserne om historie, rettsvitenskap og økonomi hver gis 

tre snarere enn to dobbeltforelesninger. Hensikten er å gi større rom for å vise fram disse 

fagenes særtrekk, metoder og normer for god oppgavebesvarelse – og dermed styrke 

studentenes evne til tverrfaglig arbeid og gjøre overgangen til de disiplinære emnene mer 

sømløs.  

c. Pensum justeres, primært ved at totalt 400–450 sider pensum rettet mot metode-innholdet 

i økonomi-, jus- og historieforelesningene.  

d. Eksamensform: Seminaroppgaven oppgraderes fra kvalifiseringsoppgave til deleksamen, 

vekt 40 prosent av totalkarakteren 

e. Seminarledelsen gjøres flerfaglig og foretas av vitenskapelige ansatte (dvs. stipendiat eller 

høyere)  

Programrådet vedtok punkt a (emnebeskrivelsen) med en viss justering av ordlyden, basert på et 

innsendt forslag fra to medlemmer av programrådet 

Programrådet vedtok punkt d (eksamensformen) 
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Programrådet tok de øvrige punktene til etterretning og medlemmene hadde en rekke innspill, 

herunder:  

 Seminaroppgaver og eksamensoppgaver bør reflektere emnets flerfaglige aspirasjon 

 Forhåndsgitte problemstillinger til seminaroppgaver, og skoleeksamenstekster, bør derfor 

utvikles med involvering fra alle de involverte fagretningene 

 Studentene bør ha anledning kan også velge sin egen problemstilling til seminaroppgaven, eller 

modifisere en av de foreslåtte.  

 Flerfaglighet i besvarelsen bør belønnes men ikke være en betingelse for toppkarakter 

 Arbeidet i seminargruppene bør sikte mot å gi studentene en innføring i hvordan man skriver 

akademisk sakprosa 

Sak 02/15 Fordypningsløp mot jus 

Bakgrunnen for dette initiativet er at INTER-studentene bare kan velge mellom de tre retningene 

statsvitenskap, historie og samfunnsøkonomi når etter ett år skal velge fordypning. Slik fordypning 

skal kvalifisere for opptak på ett eller flere relevante masterprogrammer ved UiO. Programledelsen 

har derfor våren 2015 hatt en rekke samtaler med den faglige og den administrative ledelsen for de 

to juridiske masterprogrammene Public International Law (PIL) og Maritime Law (MARL) med 

sikte på å legge et fordypningsløp for INTER-studenter som vil kvalifisere dem for søknad om 

opptak til disse to programmene. 

Programledelsens anførte følgende premisser:  

 Ingen av de to rettsvitenskapelige master-programmene stiller krav om at bestemte 

juridiske emner skal inngå i opptaksgrunnlaget. I stedet for nye obligatoriske emner i 

rettsvitenskap (JUROFF1410/Folkerett er allerede obligatorisk) vil INTER-

programledelsen i samarbeid med emneleverandøren utvikle og publisere en kort liste over 

anbefalte emner.  

 Metodeemne i statsvitenskap eller samfunnsøkonomi er foreslått beholdt som obligatorisk 

dels fordi en innholdsrik metodisk verktøykasse er særlig viktig for en tverrfaglig bachelor, 

dels fordi rettsvitenskap ikke gir eget metodeemne.  

 Det rettsvitenskapelige fordypningsløpet vil ikke kreve justeringer av noe slag i INTERs tre 

eksisterende fordypningsløp mot hhv historie, statsvitenskap og økonomi.  

 Anbefalt plan for fordypning (vedlagt) 
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Programledelsens forslag til vedtak:  

Det nye fordypningsløpet som skal kvalifisere for opptak på to masterprogrammer i rettsvitenskap, 

International maritime law og Public international law, vedtas på betingelse av at  

i. De aktuelle programmene spesifiserer i sine inntaksbestemmelser at kravene til 

studiepoeng i juridiske emner er 10 poeng lavere for INTER-studenter enn for andre (ut fra 

begrunnelsen de tre INTER-spesifikke emnene har betydelige juridiske komponenter;  

ii. SV-fakultetet gir sin tilslutning til dette nye fordypningsløpet i INTER, herunder at 

JFEXFAC04 (rettsvitenskapelig variant av examen facultatum) sidestilles SVEXFAC03 i 

INTERs bachelor 

Programrådet vedtok forslaget 

Sak 03/15: Orienteringssak: Rekruttering – Åpen dag, skolebesøk 

Colbjørnsen rapporterte om en vellykket gjennomføring av Åpen dag 12. mars. Standen vår ble 

jevnlig besøkt av interesserte videregående-elever, og 5-6 av våre studenter ga veldig god reklame; 

henvendelsene var markant flere enn de pleier å være på disse arrangementene. Stokke holdt 

foredrag om Geopolitiske endringer i nordområdene for ca. 30 engasjerte elever.  

Skolebesøk-initiativet har imidlertid gått tråere. Programledelsen har utformet et opplegg i 

samarbeid med statsvitenskap og står klare med skolebesøkere men Fakultetet – som har ønsket å 

koordinere kontakten med skolene – har vært trege med å avtalefeste besøkene til de 12 Oslo-

skolene som hadde meldt sin interesse. Det gjøres noen nye erfaringer her, bl.a. hvordan 

programmet selges inn – det later til at enkelte programmer får større respons på sine 

besøkshenvendelser enn vi har fått, også programmer som vanligvis har lavere søkning enn vårt.  

Programrådet tok saken til etterretning 

Sak 04/15: Frafallsundersøkelse 

Programledelsen orienterte om det enkle nettskjemaet som er utviklet i samarbeid med 

Programutvalget (antatt svartid 2–3 minutter) og er sendt ut til alle studenter som har falt fra 

programmet før oppnådd grad. Siktemålet er å vinne innsikt i grunnene disse studentene har hatt 

for å slutte og å få konkrete innspill på ting ved programmet som kan forbedres.  

Et tilsvarende skjema rettet mot aktive studenter og INTER-alumni er under sluttstilling. 

Hensikten er dels å tappe deres oppfatninger om årsaker til andres frafall; vi vet at dette er noe 

studentene engasjerer seg i. 

Programrådet tok initiativet til etterretning og ba programledelsen rapportere om funn og 

oppfølging til neste programrådsmøte.  
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Sak 05/15 Utvekslingsavtaler på programnivå 

Studentene har etterlyst flere utvekslingsavtaler, særlig med universiteter i spansktalende land. Vi 

har nå fått bekreftet at våre programstudenter vil sidestilles med studentene på 

bachelorprogrammet i statsvitenskap ved opptak til alle Institutt for statsvitenskaps 

utvekslingsavtaler (komplett liste på UiOs utvekslingsside).  

Programrådet tok orienteringen til etterretning og anbefalte Programledelsen å arbeide for at 

programstudenter som tar fordypning i en av de øvrige disiplinene, også får likestilt tilgang til de 

respektive partnernes utvekslingsavtaler 

Sak 06/16 Eventuelt 

Programrådet diskuterte resultatene fra Studiebarometeret, som var vedlagt møtepapirene, og 

besluttet å komme tilbake til denne diskusjonen på neste programrådsmøte, hvor vi også kan 

trekke resultatene fra frafallsundersøkelsen omtalt i Sak 04 over.  

 

 

 

 


