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Praksis i masterprogrammet i statsvitenskap 

Gjennom et seksukers praksisopphold hos en vertsinstitusjon, vil masterstudenter ved Institutt for 

statsvitenskap få erfaring med ulike arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet. Emnet skal 

vise hvordan studentene kan anvende statsvitenskapelige kunnskaper, ferdigheter og perspektiver i 

praksis. I tillegg skal studentene lære mer om vertsinstitusjonenes virksomhet, og bli mer bevisst 

på rollen som arbeidstaker.  

Praksisemnet er et samarbeid mellom spennende vertsinstitusjoner, masterstudenter og Institutt 

for statsvitenskap (ISV). 

Utvelgelse av studenter og tildeling av praksisplass 

Hele prosessen administreres av Institutt for statsvitenskap. Vertsinstitusjonene avgjør om de vil 

tilby en eller flere praksisplasser og skriver en kort utlysning med mulige arbeidsoppgaver og 

utvelgelseskriterier. Studentene kan søke om praksisplass hos inntil fire vertsinstitusjoner.  

Vertsinstitusjonene rangerer søkerne i prioritert rekkefølge og sender sin rangering til ISV. Dersom 

den første på listen takker nei, går tilbudet videre til den neste. Det er opp til vertsinstitusjonene å 

avgjøre hvem de ønsker å tilby en praksisplass, samt hvor mange de vil innstille. Merk at flere kan 

ha den samme studenten øverst på sin rangering. 

Vertsinstitusjonen velger studentene basert på CV og søknadsbrev. Mange velger å kalle inn til 

korte intervjuer eller telefonintervjuer. Det gir en god anledning til å promotere praksisplassen 

samt motivere studentene til å velge nettopp dere som vertsinstitusjon.  

Periode for praksisoppholdet 

Praksisperioden varer i seks uker fra uke 10-16 (studentene har fri i påskeuken). 

Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra vertsinstitusjonene som har vært med til nå. De er 

imponerte over nivået på studentene og tilfredse med oppgavene som er utført. 

Vertsinstitusjonens forpliktelser 

Vertsinstitusjonen skal sikre relevante oppgaver til praksisstudenten. Oppgavene vil variere fra 

vertsinstitusjon til vertsinstitusjon. Eksempler på relevante arbeidsoppgaver er 

informasjonsinnhenting og utredning, analyse og presentasjon, rapportskriving, arrangere 

konferanser og seminarer. Studenten kan selvsagt også settes til mer ad hoc-pregete 

arbeidsoppgaver når det er behov for det. 

ISV oppmuntrer vertsinstitusjonen til å lage en plan for studentens arbeid, gjerne i løpet av den 

første uken av praksisperioden.  

Vertsinstitusjonen skal oppnevne en kontaktperson som studenten og instituttet forholder seg til.  
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Vertsinstitusjonen er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for studenten. For de fleste ligger 

dette allerede inne i forsikringsavtalen til bedriften.  

Samarbeidet nedfelles i to kontrakter: En generell kontrakt mellom vertsinstitusjonen og ISV som 

etablerer de generelle rammene for praksisordningen, og en spesifikk kontrakt for 

praksisbetingelsene for hver student, som også skisserer arbeidsoppgaver studenten skal ha i 

praksisperioden. 

Eksamen 

Studentene skal levere en skriftlig rapport der de presenterer arbeidet de har gjort i 

praksisperioden og reflekterer over egen læring i prosessen.  

I tillegg gjennomfører vi en muntlig eksamen ved Institutt for statsvitenskap. Kontaktpersonen fra 

vertsinstitusjonen deltar under muntlig eksamen. Studenten presenterer arbeidet som er 

gjennomført i praksisperioden, med en påfølgende samtale mellom student, kontaktperson, 

emneansvarlig for praksisemnet og en faglig ansatt ved ISV. En del av den muntlige eksamenen er 

en kort medarbeidersamtale mellom kontaktpersonen for vertsinstitusjonen og studenten, der 

begge får anledning til å gi tilbakemeldinger til hverandre.  

Vi legger stor vekt på å etablere et godt samarbeid mellom instituttet og vertsinstitusjonene. 
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Frister i utvelgelsesprosessen 

 1. september: Frist for å gi en endelig tilbakemelding på om dere ønsker å ta imot studenter 

fra Institutt for statsvitenskap. 

 1. november: Frist for å melde inn utvalgskriterier og mulige arbeidsoppgaver. 

 Praksisplasser utlyses for studentene i begynnelsen av november.  

 10. desember: Søknadsfrist for studentene. I forkant av søknadsfristen deltar studentene på 

et søknads- og CV-kurs i regi av Karrieresenteret ved UiO. 

 Vertsinstitusjonene får tilsendt søknader og CV kort tid etter studentenes søknadsfrist. 

 Innen 17. januar: Frist for å sende inn rangering av studentene. 

 1. februar: Tildelingen av praksisplasser er ferdigstilt. 


