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Tittel bokmål: Mastergradsprogram i russlandsstudier
Tittel nynorsk: Mastergradsprogram i russlandsstudiar
Tittel engelsk: Master`s Degree programme in Russian Studies
Studieprogrammet er et samarbeid mellom Det samfunnsvitenskapelige fakultetet og
Det humanistiske fakultetet. Det aministrative ansvar for programmet er tillagt Det
samfunnsvitenskapelige fakultetet.
Oppnådd grad
Mastergradsprogrammet leder til den samfunnsvitenskapelige graden Master i
russlandsstudier.
Opptakskrav
Følgende utdanning kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i
russlandsstudier:
• bachelorgrad i russlandsstudier
• bachelorgrad i russisk med minimum 40 studiepoeng i historie og
statsvitenskapelige emner
• bachelorgrad i andre fag med minimum 60 stp. i russisk (anbefalt 90 stp.) og 40 stp.
historie og statsvitenskapelige emner med minimum 10 stp. i et av fagene
Flere masteremner på russisk krever normalt forkunnskaper tilsvarende 90 stp. i
russisk, men studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i russlandsstudier,
vil bli gitt dispensasjon fra dette kravet. I særlige tilfeller kan også enkeltsøkere med
andre fagkombinasjoner bli vurdert for opptak.
Søknadsfrist
Søknadsfrist er 15. april. Studiestart er høst. Lokalt opptak.
Programmets omfang: 120 studiepoeng. Normert studietid er fire semestre.
Yrkesmuligheter / Målgruppe
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier retter seg mot studenter som ønsker å
spesialisere seg innen området Russlands historie, kultur og samfunn, og som
samtidig vil utvikle og aktivt bruke sin språklige kompetanse i russisk. Programmet
kvalifiserer for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske
interessesfæren: offentlig bilateralt samarbeid, kultur- og næringslivs-prosjekter,
ressursforvaltning og miljøsamarbeid, administrasjon, medier, forskning og
undervisning.
Kompetansemål
Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse
• Studenten kal ha fått en dypere forståelse av russisk kultur og samfunn – samt
russisk-nordiske forbindelser – historisk og / eller i et samtidsperspektiv
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Ferdigheter
• Studenten skal ha styrket og utviklet sine språkferdigheter i russisk med særlig
henblikk på russiskspråklig kildemateriale og formidling
Kompetanse
• Studenten skal ha utviklet en selvstendig analytisk kompetanse på Russland og
russiske kultur- og samfunnsforhold i synkront og diakront perspektiv
• Studenten skal kunne formidle faglig innhold på russisk og norsk, både muntlig og
skriftlig, på et høyt faglig og språklig nivå
Faglig innhold og oppbygging av programmet
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier tilbyr et variert utvalg emner og en stor
grad av valgfrihet og faglig-tematisk spesialisering for den enkelte studenten.
Programmet legger også vekt på generell nordområdepolitikk. De obligatoriske
emnene på mastergradsprogrammet i russlandsstudier skal sikre et godt faglig
grunnlag for arbeidet med masteroppgaven på tre plan: gjennom en dypere innsikt i
historisk og statsvitenskapelig teori og metode; gjennom tilegnelse av kunnskap om
og analytisk innsikt i samtidens russiske kulturkontekst; og gjennom styrking og
utvikling av språkkunnskaper med sikte på arbeid med russiskspråklig kildemateriale
og eventuell formidling på russisk. De tre planene vil sikre et solid faglig
fellesgrunnlag for studentene, samtidig som studentene gis gode muligheter for
spesialisering i sine valg av kombinasjonsemner og valgemner. I tillegg vil
Russlandsforum1 gjennom gjesteforelesninger, foredrag og studentpresentasjoner
sørge for kontakt med et bredt og variert forskningsfelt med Russland som
fellesnevner.
Oppbygging av studiet
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier består av en opplæringsdel og en
masteroppgave. Opplæringsdelen består av 45 studiepoeng obligatoriske emner og 30
studiepoeng kombinasjons- og valgfrie emner. I tillegg kommer masteroppgaven på
45 studiepoeng.
Obligatoriske emner
• RUS-3040: Praktisk russisk, 20 stp.
• RUS-3115: Russisk kultur etter 1985, 10 stp.
• HIS-3301:Forskningsdesign, historisk teori og metode, 15 stp.
• RUS-3960 eller SVF-3906: Mastergradsoppgave i russlandsstudier, 45 stp.
Studenter velger enten RUS-3960 eller SVF-3906, avhengig av hovedveileders
fakultære tilhørighet.
Kombinasjonsemner
Kombinasjonsemner i historie, statsvitenskap og russisk kan velges fritt innen de
enkelte fagene, forutsatt at undervisning gis i det aktuelle semesteret. Både historie og
statsvitenskap tilbyr i tillegg til russlandsrelaterte emner også en rekke andre emner
med relevans for mastergradsprogrammet i russlandsstudier. Det understrekes at
1

Russlandsforum koordineres av fagmiljøet som jobber med russlandsstudier. Det er et forum som
møtes ca. 4 ganger per semester og som er åpent for alle interesserte. Programmet består av foredrag,
presentasjoner av både fagansatte og studenter, debatt e.l. om russlandsrelaterte tema.
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studentene ikke er forpliktet til å velge anbefalte kombinasjonsemner, men stilles fritt
til å velge emner med særlig relevans for den enkeltes mastergradsoppgave. Det er
imidlertid et krav at kombinasjonen samlet skal inneholde minimum 10 studiepoeng
fra henholdsvis historie eller statsvitenskap. Sentrale emner som tilbys er:
Historie komponent 1, 10 stp. (anbefalt: HIS-3017 eller HIS-3018)
Historie komponent 2, 10 stp. (ett av tilbudte 3000-emner)
Statsvitenskap komponent 1 og 2, 10 stp. (ett av tilbudte 3000-emner)
Russisk litteratur eller språk, 10 stp. (anbefalt RUS-3110 eller RUS-3010)
Valgemner
I tredje semester velger studenten 10 valgfrie studiepoeng innen historie,
statsvitenskap, russisk eller annet fag med særlig relevans for mastergradsoppgaven.
Emnene som er ført opp nedenfor begrenser seg til obligatoriske emner og
kombinasjonsemner med direkte russlandsfokus. Mastergradsstudenter i
russlandsstudier er ikke bundet til dette utvalget, men vil kunne velge
kombinasjonsemner fritt fra de tre fagenes studietilbud. Dette åpner rike muligheter
for spesialisering og variasjon som det vil bli for omfattende å ta med i dette
dokumentet. Studentene må selv være oppmerksom på at undervisning og eksamen i
de valgte emnene ikke kolliderer. Følgende emner kan inngå i
mastergradsprogrammet i russlandsstudier:
•
•
•
•
•

RUS-3010 Eldre språk og litteratur, 10 stp.
RUS-3114 Russisk litteratur III, 10 stp.
HIS-3017 Russland og Europa. Teorier om egenarten ved Russlands historie,
10 stp.
HIS-3018 Grensedragninger i Barentsregionen i historisk perspektiv, 10 stp.
STV-3014 Nordområdepolitikk, 10 stp.

Blant andre relevante kombinasjonsemner som tilbys innen statsvitenskap kan det
nevnes følgende:
•
•
•
•
•
•

STV-3001 Demokrati og globalisering
STV-3002 Miljøpolitikk
STV-3005 Internasjonal politikk
STV-3006 Menneskerettigheter og minoritetsrettigheter
STV-3008 Internasjonal historie i det 20. århundre
STV-3017 Moderne politisk analyse

Progresjon i studiet
Semester
1 høst

2 vår

10 p
10 p
RUSHIS-3301
3040
Forskningsdesign, historisk teori
(3041), og metode (15 stp)
(5 stp)
RUSMAHistorie 2 eller
3040
oppgave St.vit 2 (10 stp)
(5 stp)

10 p
Historie 1 eller
Rus. 1 (språk el
lit.) eller St.vit.1
10 stp
RUS-3115
Russisk kultur
etter 1985, 10 stp
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3 høst

4 vår

RUS3040
(5 stp)
RUS3040
(5stp)

MA-oppgave

Valgfritt emne
10 stp

MA-oppgave (RUS-3960 eller SVF-3906)

Undervisningsspråk: norsk og russisk
Undervisningsformer
Programmet har varierte undervisningsformer, blant annet forelesning, seminar og
gruppearbeid. Undervisningsformen er nærmere beskrevet i de enkelte
emnebeskrivelsene.
Eksamen og vurdering
Emnene har ulike eksamensformer, blant annet skoleeksamen og hjemmeeksamen.
Eksamensform er spesifisert i de enkelte emnebeskrivelsene. Alle emner vurderes
etter karakterskalaen A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk (ikke
bestått). Det gis anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.
Evaluering av studiet
Studieprogrammet avalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres
minimum en gang i løpet av programperioden. Emneevaluering bstår av student- og
faglærers evaluering.
Utenlandsopphold
Studentutveksling legges til tredje semester og vil i første omgang baseres på
eksisterende utvekslingsavtaler med Pomoruniversitetet i Arkhangelsk og Det norske
universitetssenter i St. Petersburg. Det er også mulighet for å reise til andre
universiteter som SV-fakultetet eller Det humanistiske fakultetet har avtale med.
Studenter som ønsker å reise til utlandet, kan gjøre det i forbindelse med feltarbeid og
arbeidet med masteroppgaven.
Studenter som drar på utveksling i 3. semester får tilsendt oppgavene og tekstene for
RUS-3040 og sender tilbake sine svar. Det lages en lignende ordning for valgemnet.
Det er også mulig å ta valgemnet ved et utenlandsk universitet. I så fall må studenten
selv sørge for å velge et emne på rett nivå og søke om forhåndsgodkjenning før
avreise.
Videre studier
Master i russlandsstudier kvalifiserer for opptak til ph.d-program.

