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1.

Innledning

Bachelor i politikk og påvirkning er et 3-årig studium på 180 studiepoeng. Studiet gir
bred, grunnleggende kompetanse innen praktisk politikk og politiske vitenskaper. Studiet
omfatter alle de sentrale delene av statsvitenskapen, men skiller seg ut fra konkurrerende
studietilbud ved å være
• mer praktisk – med trening i praktisk politisk arbeid, og
• mer realistisk – med orientering om hvor makt er i praksis, både i og utenfor staten.
Studieprogrammet har en normativ forankring i generelle humanistiske verdier og FNs
menneskerettighetserklæring.
Gjennom studieprogrammet tilegner studenten seg:
• kunnskap om makt og politikk i omgivelsene, fra statsapparatet, via kommunal og
overstatlig administrasjon, til transnasjonalt sivilsamfunn og multinasjonale selskaper.
• ferdigheter for å bidra til praktisk arbeid med politisk kommunikasjon, inkludert
lobbyisme og påvirkningskampanjer, eller politisk økonomi, inkludert
utredningsarbeid, samskapning og offentlig innovasjon.
• generell kompetanse i reflektert og selvstendig bruk av kunnskap og ferdigheter, i
konkrete arbeidssituasjoner, når du står overfor etiske og strategiske dilemmaer.
Jobbmuligheter: Bachelor i politikk og påvirkning gjør studentene kvalifiserte til et bredt
spenn av jobber i forskjellige sektorer. Studiet gir deg unike kvalifikasjoner for å arbeide som
påvirkningsagent eller utreder for private selskaper, offentlig forvaltning, politiske partier,
eller ideelle organisasjoner. Studenter med ekstra sterk interesse for praktisk politikk får to
sjanser til å velge praksis i løpet av studiet, fjerde og sjette semester. De som velger praksis i
sjette semester, skriver en praksis-ledet bacheloroppgave med relevans for praksisplassen.
Det går også an å ta studiet som deltidsstudium eller nettstudium ved siden av jobb.
Videre studier: Innholdet i studiet oppfyller de formelle kravene for å studere videre på
master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Studiet gir deg også kvalifikasjoner til å søke
deg videre på en rekke ulike masterstudier i inn- og utland, som for eksempel master i
europeisk politikkutvikling ved European University Institute. Studenter med ekstra sterk
interesse for den akademiske dimensjonen ved studiet kan velge å fordype seg i vitenskapelig
faglitteratur i sjette semester, og kombinere dette med en tradisjonell bacheloroppgave, som
gir trening i akademisk forskning.
Internasjonalisering: Studiet har en tydelig internasjonal dimensjon, for å holde tritt med
den økende innflytelsen fra internasjonale politiske institusjoner og prosesser. Fjerde semester
tilbyr vi muligheten for utveksling i utvalgte EU-land, Storbritannia eller USA. Femte
semester møter du utenlandske gjesteforelesere og innvekslingsstudenter, med undervisning
på engelsk, etter at mengden engelsk-språklig pensum har økt gradsvis gjennom hele studiet.
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Digitalisering og aktiv læring: Digitale læringsverktøy blir brukt på alle kurs i dette studiet.
Dette gjør det lettere å følge med på emnene parallelt med egen jobb, praksisperiode eller
internasjonal utveksling. Samtidig brukes de digitale læringsverktøyene til å bygge opp rundt
selvstendige læringsformer. Som student vil du få mye trening i selvstendig, kritisk refleksjon,
samt selvstendig mestring av praktiske teknikker og vitenskapelige metoder.
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2.

Læringsutbytte

Alle studieprogrammer ved Høyskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte
som enhver student er forventet å oppnå etter å ha fullført studiet. Læringsutbytte beskriver
hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av
læringsprosessene knyttet til studiet. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap
Kandidaten...
• har bred kunnskap om de sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser
innenfor statsvitenskap, spesielt om hvordan makt utøves og beslutninger tas i stat,
kommune og fylkeskommune, i mellomstatlige institusjoner som EU og FN, og i
et sammenliknende perspektiv mellom ulike stater.
• har kunnskap om noen sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser for
politisk forskning utenfor statsvitenskapen, med vekt på innflytelse som utøves av
ikke-statlige aktører (private og sivile) på kryss og tvers av landegrenser, samt
juridisk pluralisme og ikke-statlige politiske systemer i lokal og global politikk.
• har inngående kunnskap om teknikker og verktøy for politisk praksis, fra
mediebruk og lobbyisme, til organisering og samskapning.
• har inngående kunnskap om metoder og verktøy for politisk forskning, inkludert
god kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder innen statsvitenskap og
medievitenskap, men også kjennskap til historisk-antropologisk metode og
økonomisk-administrativ forskning.
• kjenner til teknikker, metoder og verktøy for anvendt politisk kunst.
• kan oppdatere sin kunnskap innenfor politisk forskning og politisk praksis.
• har kunnskap om faghistorien, og forstår den politiske anvendelsen av politisk
vitenskap
Ferdigheter:
Kandidaten...
• kan anvende fagkunnskap og forskningsresultater på praktiske problemstillinger, og
kan gjøre selvstendige taktiske vurderinger om valg av teknikk og metode for å oppnå
et fastsatt mål.
• kan reflektere over egen fagutøvelse og kan delta i felles beslutningstaking for valg av
målsetting
• kan bruke relevante metoder for politisk forskning, for å finne praktisk relevant
informasjon om politikk og makt
• kan beherske relevante teknikker for politisk praksis, inkludert organisering,
påvirkning, skrivekunst og talekunst
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Generell kompetanse:
Kandidaten...
• har innsikt i problemstillinger angående vurderinger av etisk ønskelighet, strategisk
formålstjenlighet, juridisk holdbarhet og epistemologisk validitet, og er i stand til å
gjøre selvstendige vurderinger i valg av mål og midler i en gitt situasjon, samt samsvar
mellom politiske virkemidler og politisk program
• kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og
som deltaker i gruppe, med sikte på å påvirke den pågående utviklingen av de
politiske, økonomiske og kulturelle omgivelsene
• kan formidle relevant fagstoff skriftlig og muntlig, og kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre innenfor bransjen, og delta i diskusjoner om utvikling av god
praksis
• kan bidra til nytenking, organisasjonsutvikling og innovasjonsprosesser gjennom
politisk praksis og politisk forskning på operasjonelt og taktisk nivå, med sikte på å
identifisere og benytte mulighetene for å fremme en valgt strategi
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3. Studiets oppbygning
Bachelor i politikk og påvirkning er et treårig studium som totalt teller 180 studiepoeng.
Studiet består av 16 emner på 7,5 studiepoeng hver, samt ett semester på til sammen 30
studiepoeng med valgfri praksis, utveksling og/eller valgemner, og ett semester på til sammen
30 studiepoeng med bacheloroppgave, kombinert med enten praksis eller litteraturstudium.
Studiet gjennomføres normalt over seks semestre, med oppbygning som vist i Tabell A.
Tabell A. Oppbygging av emner 1.-3. studieår
Semester
1.
semester
(høst)
2.
semester
(vår)

3. semester
(høst)

Bachelor i politikk og påvirkning
Intro til praktisk
politologi
7,5 sp

Introduksjon til høyere
utdanning &
vitenskapsteori
7,5 sp

Det globaliserte Norge
7,5 sp

Politisk
kommunikasjon
7,5 sp

Sosial innovasjon &
samskapning
7,5 sp

Kvantitative metoder
7,5 sp

Kvalitative metoder
7,5 sp

Lobbyisme &
samfunnsansvar
7,5 sp

Politisk teori &
mikroøkonomisk teori
7,5 sp

Valgfritt
fagområdeemne*
7,5 sp

Marked & samfunn
7,5 sp

Offentlig forvaltning &
flernivådemokrati*
7,5 sp

Valgemner og/eller praksis**
30 sp tilsammen

4.
semester
(vår)
5.
semester
(høst)
6.
semester
(vår)

Utveksling
30 sp
International Law
& Geopolitics
7,5 sp

Macro Economy & the
Nordic Model
7,5 sp

Fordypningspraksis
eller litteraturstudium
7,5 sp

The EU, Norway &
European Integration
7,5 sp

The UN, Sápmi &
Human Rights
7,5 sp

Bacheloroppgave i politikk og påvirkning
(praktisk eller akademisk orientert)
22,5 sp

Noter til tabell:
*Studenten velger mellom Komparativ politikk og valgstatistikk eller Komparativ politikk og kulturhistorie.
**Praksis utgjør 22,5 sp og tas i kombinasjon med et valgemne á 7,5 sp
Spesialiseringsemner

3.1

Fagområdeemner

Faglig progresjon

Studiet er bygget opp slik at det gir tydelig progresjon mellom hvert studieår, samtidig som
det er stor grad av fleksibilitet for at den enkelte student kan tilpasse til sine egne interesser.
Derfor kan rekkefølgen på emnene til en viss grad tilpasses, selv om alle emner skal være
bestått før godkjent bachelorgrad.
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Det er lagt opp til at studenten skal kunne skreddersy sin egen utdanning til egne behov, med
valgfri retning på ett emne i tredje semester, stor grad av valgfrihet i fjerde semester, og
valgfri vektlegging av den praktiske eller akademiske dimensjon av faget i sjette semester.
Alle studenter på studiet kommer til å trene seg i praktiske teknikker og kritisk refleksjon, og
alle vil erfare den internasjonale dimensjonen ved faget. Likevel er det stor grad av
fleksibilitet angående vektleggingen av disse tre dimensjonene ved studiet. Det går an å
spesialisere seg i en praktisk retning, i en akademisk retning, i en internasjonal retning, eller
en kan spesialisere seg litt i to av de nevnte retningene.

3.2

Første studieår

Første studieår består av innføringsemner, samt metoder for politisk forskning og teknikker
for politisk praksis.
I første studieår vil alle emner bortsett fra to gi tverrfaglig erfaring. I de ulike emnene vil de
møte studenter møte medstudenter på Bachelor i PR og kommunikasjon, Bachelor i
journalistikk, og i ett emne møter de medstudenter som studerer mange ulike
kommunikasjonsfag. Slik blir studentene integrert i et kommunikasjonsfaglig miljø.
Samspillet mellom kommunikasjons-studentene og politikk-studentene gir et læringsmiljø for
politisk kommunikasjon.
Første studieår brukes til å trene på tekniske ferdigheter og akademisk refleksjon. For å se
hvilke emner som bygger på andre emner i løpet av første studieår, se Tabell B.
Tabell B: Første studieår – de enkelte emnenes plass
Emner på første
studieår

Kort om emneinnhold og plass i studieløpet

Intro til praktisk politologi
1. semester

En introduksjon til politisk praksis og politiske vitenskaper.
Her settes tonen for resten av studiet, og studiets faglige egenart blir definert.

Introduksjon til høyere
utdanning: vitenskap og
metode
1. semester

En introduksjon til filosofi (epistemologi og etikk), samt akademisk lesing og
skriving. Dette emnet gir en grunnmur for videre akademisk studium.

Det globaliserte Norge
1. semester

En innføring i nyere politisk historie og mediehistorie. Dette emnet gir en
allmenn orientering i samfunnskunnskap.

Politisk kommunikasjon
1. semester

En praktisk innføring i politisk kommunikasjon. Emnet danner basis for flere
andre praktisk orienterte emner på studiet.

Sosial innovasjon og
samskapning
2. semester

En praktisk innføring i organisering og samskapning. Emnet er produsert av
fagstab fra Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, men emnet
er spesielt designet for studenter på Bachelor i politikk og påvirkning.
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Kvantitative metoder
2. semester

En praktisk innføring i kvantitative metoder. Det anbefales å ha vært gjennom
Intro til høyere utdanning (eller tilsvarende).

Kvalitative metoder
2. semester

En praktisk innføring i kvalitative metoder. Det anbefales å ha vært gjennom
Intro til høyere utdanning (eller tilsvarende).

Lobbyisme og
samfunnsansvar
2. semester

En praktisk innføring i lobbyisme. Det anbefales å ha vært gjennom Politisk
kommunikasjon (eller tilsvarende).

3.3

Andre studieår

Andre studieår starter med ett semester fordypning i tradisjonelle statsvitenskapelige emner,
og fortsetter med ett semester der studenten velger mellom praksis, utveksling og/eller
valgfag.
Semesteret med fordypning i statsvitenskap sikrer det meste av den disiplin-spesifikke
kunnskapen som trengs for å oppfylle formelle kvalifikasjoner til videre studier på master i
statsvitenskap (sammen med metodefagene i første studieår, og innføring i internasjonale
studier i siste studieår). Disse emnene har vi likevel gitt en unik vri, med større vekt på
politisk økonomi, og mulighet til å velge en mer kulturfaglig retning på emnet Komparativ
politikk. I ett av emnene får studentene undervisning sammen med studenter på flere ulike
studieretninger innen økonomisi-admnistrative fag. Gjennom samspill med studenter på
økonomisk-administrative fag har studentene på politikk et læringsmiljø for politisk økonomi.
Det påfølgende semesteret med valgfritt innhold gir stor grad av fleksibilitet for at den enkelte
student kan skreddersy retningen på sin egen utdanning, med varierende grad av praktisk
og/eller internasjonal erfaring. Utenlandsk praksis og utenlandsk studentutveksling er mulig
gjennom Erasmus+.
For å se hvilke emner i andre studieår som bygger på tidligere emner i studiet, se Tabell C.
Tabell C: Andre studieår – de enkelte emnenes plass
Emner på andre
studieår

Kort om emneinnhold og plass i studieløpet

Politisk teori og
mikroøkonomi
3. semester

En innføring i den normative politiske filosofiens teori og metode, samt teori og
metode for deskriptiv politisk filosofi med vekt på mikroøkonomisk
teori/metode. Det anbefales å ha vært gjennom Intro til høyere utdanning (eller
tilsvarende), samt Kvantitative metoder (eller tilsvarende).

Komparativ politikk og
valgstatistikk
eller
Komparativ politikk og
kulturhistorie
3. semester

Studenten velger mellom to varianter:
- Komparativ politikk og valgstatistikk (kvantitativ statsvitenskap)
- Komparativ politikk og kulturhistorie (historisk antropologi)
For Komparativ politikk og valgstatistikk valgstatistikk anbefales det å ha vært
igjennom Kvantitative metoder (eller tilsvarende).
For Komparativ politikk og kulturhistorie anbefales det å ha vært igjennom
Kvalitative metoder (eller tilsvarende).
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Marked og samfunn
3. semester

En innføring i politisk-økonomisk historie og politisk-økonomisk teori.
Det anbefales å ha vært gjennom Det globaliserte Norge (eller tilsvarende) samt
Intro til høyere utdanning (eller tilsvarende).

Offentlig forvaltning og
flernivådemokrati
3. semester

En praktisk innføring i flernivådemokrati. Det anbefales å ha vært gjennom
Politisk kommunikasjon (eller tilsvarende) samt Lobbyisme og samfunnsansvar
(eller tilsvarende).

3.4

Tredje studieår

Siste studieår starter med ett semester avanserte emner i et internasjonalt miljø, og avsluttes
med et semester bacheloroppgave der det er valgfri praktisk eller akademisk spesialisering.
Femte semester i studiet gir fordypning i avanserte emner innen politiske vitenskaper, hvor vi
også tar imot innvekslingsstudenter (gjennom Erasmus+) og utenlandske gjestelærere
(gjennom egne samarbeidsavtaler). Emnene dette semesteret blir undervist på engelsk og
omhandler vår egen region (Norden, Norge og Sameland) i møtet med omverdenen (EU, FN,
og studier av internasjonale relasjoner). Året avsluttes med en bacheloroppgave, som
kombineres med enten praksis eller litteraturstudium. En bacheloroppgave som kombineres
med praksis blir en øvelse i praksis-styrt vitenskapelig forskning. Hvis bacheloroppgaven
derimot kombineres med litteraturstudium, blir den en øvelse i akademisk vitenskapelig
forskning.
Det siste semesteret gir dermed et visst rom for at studenten kan skreddersy sin egen
utdanning, i mer praktisk eller mer akademisk retning.
For å se hvilke emner i tredje studieår som bygger på tidligere emner i studiet, se Tabell D.
Alle studiets emner må være bestått før godkjent bachelorgrad.
Tabell D: Tredje studieår – de enkelte emnenes plass
Emner på tredje
studieår

Kort om emneinnhold og plass i studieløpet

International Law &
Geopolotics
5. semester

En praktisk fordypning i internasjonale relasjoner med vektlegging av normer og
realpolitikk, samt hvordan påvirkningsagenter bidrar.
Emnet undervises på engelsk, og er tilpasset innveksling.

The Nordic Model &
Macro Economy
5. semester

En fordypning i makroøkonomisk styring sett gjennom Den nordiske modellen
som case, med fokus på trepartssamarbeidet
Emnet undervises på engelsk, og er tilpasset innveksling.

The EU, Norway &
European Integration
5. semester

En fordypning i europeisk integrasjon sett gjennom Norge som case, med fokus
på EØS-avtalen
Emnet undervises på engelsk, og er tilpasset innveksling.

The UN, Sápmi & Human
Rights
5. semester

En fordypning i FNs menneskerettighetslov, sett gjennom Sameland som case,
med fokus på dekolonisering og folkenes rett til selvbestemmelse.
Emnet undervises på engelsk, og er tilpasset innveksling.

Fordypningspraksis
Eller
Litteraturstudium

Studenten velger mellom
- en praksisperiode (7,5 studiepoeng) som basis for en praksis-ledet
bacheloroppgave, eller
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-

6. semester

et litteraturstudium (7,5 studiepoeng) som basis for en tradisjonell
empirisk bacheloroppgave.
Før Fordypningspraksis anbefales det å ha vært igjennom Politisk
kommunikasjon (eller tilsvarende), Lobbyisme og samfunnsansvar (eller
tilsvarende) og Offentlig forvaltning og flernivådemokrati (eller tilsvarende).
Før Litteraturstudium anbefales det å ha vært gjennom Intro til høyere utdanning
(eller tilsvarende) samt Politisk teori og mikroøkonomi (eller tilsvarende).

Bacheloroppgave i
politikk og påvirkning
(praktisk eller akademisk)
6. semester

Studenten velger mellom
- en praksis-ledet bacheloroppgave (22,5 studiepoeng), med basis i egen
praksis, eller
- en tradisjonell empirisk bacheloroppgave (22,5 studiepoeng), med
utgangspunkt i eget litteraturstudium.
Det anbefales å ha vært gjennom de fleste av studiets emner på forhånd, i det
minste Kvalitativ metode (eller tilsvarende), Kvantitativ metode (eller
tilsvarende), Politisk kommunikasjon (eller tilsvarende), Lobbyisme og
samfunnsansvar (eller tilsvarende) og Offentlig forvaltning og flernivådemokrati
(eller tilsvarende).

3.5

Valgfritt fagområdeemne i tredje semester

Tredje semester i studiet introduserer valgfri fordypning. Ett av emnene i studiet tilbys i to
ulike varianter, begge på 7,5 studiepoeng.
Komparativ politikk og valgstatistikk: Denne varianten av emnet tar utgangspunkt i
statsvitenskapelige klassikere innen komparativ politikk, og følger den videre utvikling i
retning av presis og pålitelig vitenskap. Studentene øver på analyse av valg-relaterte
meningsmålinger, og bruker det de har lært i emnet Kvantitative metoder. Emnet er spesielt
relevant for studenter med interesse for valgkamp og partipolitikk i vest-europeiske stater.
Komparativ politikk og kulturhistorie: Denne alternative varianten tar utgangspunkt i de
samme statsvitenskapelige klassikere innen komparativ politikk, men følger utviklingen mot
mer humanistiske fagdisiplinenr, som politisk historie og politisk antropologi. Studentene
øver på arkivforskning, med teknikker fra emnet Kvalitative metoder. Emnet er særlig
relevant for studenter med interesse for nasjonsbygging, kulturmangfold og kulturmøter,
enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

3.6

Valgmuligheter i fjerde semester

Fjerde semester øker graden av valgfri spesialisering ved studiet. Her velger studentene
valgemner, utveksling og/eller praksis, på totalt 30 studiepoeng.
Utveksling: Det er mulig å studere ett semester ved et utenlandsk universitet eller høyskole,
med reisestipend enten fra Erasmus+ eller andre kilder. Bachelor i politikk og påvirkning har
utvekslingsavtaler med universiteter og høyskoler i utvalgte EU-land, Storbritannia, samt
California i USA. Utvekslingsstudenter velger relevante emner og kurs der de kommer.
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Finansiering av utveksling i europeiske land skjer gjennom Erasmus+. Det kan også være
mulig å finne relevante praksisplasser i andre europeiske land gjennom Erasmus+.
Praksis: Studenter som finner seg en bedrift, institusjon, politisk parti eller organisasjon som
er villig til å gi praksisplass vil kunne få dette godkjent av skolen. Det vil da bli inngått en
arbeidsavtale mellom studenten og praksisplassen, samt en praksisavtale mellom høyskolen,
studenten, og praksisplassen. En praksisperiode munner ut i en praksisrapport / et
refleksjonsnotat, som teknisk sett fungerer som en hjemmeeksamen. En praksisperiode er et
eget valgemne på 22,5 studiepoeng.
Valgemner: Det vil til enhver tid finnes en oppdatert liste over tilgjengelige valgemner på
Høyskolen Kristianias hjemmesider. Studentene kan velge fra alle valgemner som tilbys,
bortsett fra valgemner som overlapper med eksisterende emner på studiet. Dette finnes det
informasjon om i emnebeskrivelsene. For oppdatert liste over tilgjengelige valgemner og
emnebeskrivelser, gå til https://kristiania.no/valgemner

3.7

Avsluttende bacheloroppgave: praktisk eller akademisk orientert

Bacheloroppgaven er den avsluttende vurderingsformen ved Bachelor i politikk og
påvirkning. Ved dette studiet velger studentene mellom to ulike typer bacheloroppgave, enten
en praktisk orientert øvelse i praksis-ledet forskning, eller en akademisk orientert øvelse i
tradisjonell empirisk forskning. I begge tilfeller skal oppgaven være et selvstendig arbeid der
studenten demonstrerer selvstendig, kritisk og presis bruk av vitenskapelig metode og teori,
med data som studenten selv skaffer til veie og analyserer, for å belyse en selvvalgt
problemstilling.
Praktisk orientert bacheloroppgave er på 22,5 studiepoeng og kombineres med valg av en
praksis-periode på 7,5 studiepoeng i starten av semesteret. Valgfri fordypningspraksis i sjette
semester skal være utgangspunkt for problemstillingen for bacheloroppgaven, der studenten
skal benytte teori, metode og data til å trekke en konklusjon. Denne skal problemstillingen,
som skal ha praktisk relevans for praksisplassen. Bacheloroppgaven blir da er en øvelse i
praksis-ledet vitenskapelig forskning.
Akademisk orientert bacheloroppgave er på 22,5 studiepoeng og kombineres med valg av
et litteraturstudium på 7,5 studiepoeng i starten av semesteret. Valgfritt litteraturstudium i
sjette semester skal være utgangspunkt for problemstillingen for bacheloroppgaven, der
studenten skal bruke teori, metode og data til å trekke en konkusjon. Denne skal belyse
problemstillingen, som skal ha faglig relevans for fagdebatten. En slik bacheloroppgave er en
øvelse i tradisjonell, akademisk, vitenskapelig forskning.
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4. Internasjonalisering og internasjonal utveksling
Studiet har ordninger for internasjonalisering og internasjonal studentutveksling, i henhold til
Studietilsynsforskriften av februar 2017 (§ 2-2, pkt. 7 og 8).
Ordningene for internasjonalisering er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Innholdet i ordninger for internasjonal studentutveksling er faglig relevant.
Ellers er det faglige innholdet i alle emnene ved studiet tilpasset en ny politisk virkelighet, der
det politiske liv i stadig større grad blir påvirket av mellomstatlige politiske institusjoner,
multinasjonale private selskaper, og politisk organisering på tvers av landegrensene.

4.1 Ordninger for internasjonalisering
Gjennom internasjonale forsknings og næringslivsnettverk, vil fagmiljøet gi studentene
oppdatert kunnskap om norsk og nordisk politikk i et internasjonalt perspektiv, samt om
internasjonal politikk i et norsk og nordisk perspektiv.
Fjerde semester er det mulighet for å velge internasjonal studentutveksling, se avsnitt 4.2.
Femte semester i studiet vil alle studentene komme til å møte utenlandske gjestelærere og
innvekslingsstudenter. Dette semesteret tar for seg internasjonal politikk, samt ulike temaer i
grenselandet mellom verdenspolitikk og norsk / nordisk politikk. I løpet av de fire foregående
semestrene vil alle studenter ha trent seg på stadig økende bruk av engelskspråklig
faglitteratur, fram til all undervisning gis på engelsk i femte semester.
Generelt er Bachelor i politikk og påvirkning et studium som er spesielt designet for å gi
studenten kunnskaper og ferdigheter som er nyttige for å navigere i et politisk landskap som
blir stadig mer globalisert og internasjonalisert. Internasjonalisering av innholdet i studiet er
derfor en rød tråd gjennom alle emnene i studiet. Se de enkelte emnebeskrivelsene for detaljer
angående pensum og læringsutbytte.
Det er lagt til rette for utveksling også for faglig ansatte. Dette hjelper fagmiljøet til å
oppprettholde sitt internasjonale faglige samarbeid, og dermed holde sin undervisning
oppdatert i fronten av fagets internasjonale utvikling.
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4.2 Ordninger for internasjonal utveksling
Høyskolen Kristiania har følgende typer mobilitetsprogram;
- ERASMUS+ i Europa
- «Study Abroad», for studenter i og utenfor Europa
Høyskolen Kristiania har avtaler om utvekslingsopphold for studentene og faglig relevans
sikres av studietilbudets fagmiljø. Utvekslingsemner fra partnere godkjennes av faglige
studieledere, for innpass i studiet, med omfang tilsvarende 30 studiepoeng.
Fjerde semester i studiet har studentene mulighet til å velge internasjonal studentutveksling
ved universiteter og høyskoler i utvalgte EU-land, Storbritannia eller California i USA (se
avsnitt 3.6 ovenfor). Det kan også være mulig å finne relevante praksisplasser i andre
europeiske land gjennom Erasmus+.
Informasjon om mulige utvekslingsopphold, for det aktuelle studietilbud og kull, publiseres
på høyskolens web og læringsplattform.
For nominering til studentutveksling stilles krav til karakterer og motivasjonssøknad.
Høyskolen Kristiania har som målsetting å sende godt kvalifiserte og motiverte studenter til
anerkjente utenlandske institusjoner.
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5.

Undervisnings- og vurderingsformer

For Bachelor i politikk og påvirkninger har vi valgt undervisning-, lærings-, og
evalueringsformer med spesiell tanke på å tilrettelegge for at du som student skal ta en aktiv
rolle i læringsprosessen. Dette fordi Bachelor i politikk og påvirkning har en tydelig praktisk
orientering, med læringsutbytter som er preget av praktisk trening og kritisk refleksjon.
Alle emnene forbereder studentene på den avsluttende bacheloroppgaven, som blir en
«svenneprøve» i anvendt politisk forskning. Denne kombineres med valgfri praksis eller
litteraturstudium tidlig i siste semester, som medfører at bacheloroppgaven enten vil benytte
teknikker og metoder fra praksis-ledet forskning, eller fra akademisk empirisk forskning.

5.1 Pedagogisk plattform og gjennomføring av undervisning
På Bachelor i politikk og påvirkning brukes undervisningsøktene til en kombinasjon av
forelesninger, seminardiskusjoner og praktiske laboratorie-/verkstedøvelser. Det er et mål for
studiet at det er minst mulig enveiskommunikasjon i auditorium, og forelesninger kan derfor
bli gitt som videoforelesninger. Disse kan studentene kan se når det passer dem selv. Det er
lagt opp til at at tiden i klasserommet brukes mer til sosial interaksjon og mer praktiske
øvelser.
Første studieår vil praksis-basert og problembasert læring først og fremst fungere som en
måte å øve inn ferdigheter og trene opp refleksjon, for å lære teknikker for praktisk politikk,
eller metoder for politisk forskning.
Andre og tredje studieår vil de samme læringsformene først og fremst fungere som et middel
til å forankre den mer teoretiske og akademiske læringen i praktiske øvelser, der studentene
fortsetter å øve på teknikker og metoder som de ble introdusert for i første studieår.
Videre gjøres utstrakt bruk av digitale læringsplattformer gjennom hele studiet. Brukt på
riktig gir digitale læringsverktøy:
• mer praksis-orientert, problembasert læring (innlevering av gruppeoppgaver)
• mer veiledning fra lærerne (tilbakemelding på innleveringer)
• mindre enveiskommunikasjon i klasserommet (videoforelesninger/flipped classroom)
• større krav til å øve opp kritisk vurderingsevne (gjennom medstudentevaluering)
På denne måten bruker vi digitale læringsplattformer til å skape virtuelle verksteder for
praktisk trening og kritisk refleksjon rundt bruken av teknikker og metoder.
I tillegg til høyskolens fagstab vil det også være tilknyttet forelesere fra næringsliv,
organisasjoner, offentlige etater og andre forskningsmiljøer. Gjesteforelesere vil også benyttes
for å illustrere og virkeliggjøre de ulike arbeidssituasjonene studentene må forventes å
beherske, samt at gjesteforelesere bidrar med spisskompetanse innenfor praksisfeltet.
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Det henvises til studiets emnebeskrivelser for mer detaljert informasjon om undervisnings- og
læringsformer for hvert enkelt emne.

5.2 Eksamens- og vurderingsformer
Det vil være utbredt bruk av vurderingsformer som tar sikte på å vurdere studentenes
selvstendige anvendelse av informasjon, slik som
• mappeeksamen (individuelt eller i gruppe)
• hjemmeeksamen (individuelt eller i gruppe)
• muntlig framlegging
• skriftlige arbeidskrav
Vurderingen gjøres i grupper for emner der teknisk øvelse og gruppearbeid er en del av
læringsutbyttet, og vurderingen er individuell i emner der selvstendig refleksjon er en del av
læringsutbyttet.
Emner som er praktisk orientert har muntlig / praktisk eksamen i tillegg til skriftlige
vurderingsformer.
Enkelte emner kan innebære obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav er krav studenten må
oppfylle for å få gå opp til eksamen. Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente
arbeidskrav. Omfang og plan for arbeidskrav angis i emnebeskrivelsene (vurderingsuttrykket
for arbeidskrav er Godkjent/Ikke godkjent).
Det henvises til studiets emnebeskrivelser for mer detaljert informasjon om eksamens- og
vurderingsformer i hvert enkelt emne.
For utfyllende informasjon angående eksamen, se Høyskolen Kristianias hjemmesider.
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