Mastergradsprogram i russlandsstudier
Studieplan høst
Gjelder fra og med høsten 2014
Godkjent i Utdanningsutvalget 26. februar 2014

2014

Tittel bokmål: Mastergradsprogram i russlandsstudier
Tittel nynorsk: Mastergradsprogram i russlandsstudiar
Tittel engelsk: Master`s Degree programme in Russian Studies
Studieprogrammet er et tverrfaglig samarbeid mellom IKL, IHR, IS og ISS. IKL er tillagt det
administrative ansvar for programmet.
Oppnådd grad
Mastergradsprogrammet leder til 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, eller
tilsvarende
Det er et krav til minimum C i karaktergjennomsnitt i fagfordypningen. Anbefalte forkunnskaper er
minimum C i emner i praktisk russisk.
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, kulturog 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 skal ha dypere kunnskap og forståelse av russisk kultur og samfunn historisk og i et
samtidsperspektiv, herunder også av russisk-nordiske forbindelser, samt av teoretiske
tilnærminger til disse
•
Studenten skal ha inngående kunnskap i russisk språk og aktuell teori og metode i
russlandsforskningen og selvstendig holdning til russisk og vestlig kildemateriale og
fremstillinger
Ferdigheter
•
Studenten skal ha styrket og utviklet sine språkferdigheter i russisk med særlig henblikk på
russiskspråklig kildemateriale og analyse og formidling av dette
•
Studenten skal ha tilegnet seg dypere innsikt i russisk språk, historie og samfunnsliv
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•

Studenten skal beherske aktuelle faglige og teoretiske tilnærminger til russlandsstudier og utvikle
disse gjennom sitt arbeid med masteroppgaven

Kompetanse
•
Studenten skal ha utviklet en selvstendig analytisk kompetanse på Russland og russiske kulturog samfunnsforhold i synkront og diakront perspektiv
•
Studenten mestrer russisk språk og skal kunne formidle faglig innhold, skriftlig så vel som
muntlig på russisk og norsk og på et høyt faglig og språklig nivå
•
Studenten skal ha kompetanse for gjennomføring av selvstendig kritisk analyse med
overføringsverdi til andre fagområder
Faglig innhold og oppbygging av programmet
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier tilbyr et variert utvalg i obligatoriske emner og valgemner
og valgfrihet i faglig-tematisk spesialisering for den enkelte studenten. Programmet tilrettelegger også
for temaer innen 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 teori og metode innen historie, samfunns- og kulturstudier; 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 muligheter for spesialisering i sine valgemner.
Oppbygging av studiet
Mastergradsprogrammet i russlandsstudier består av en opplæringsdel og en
masteroppgave. Opplæringsdelen består av 45 studiepoeng obligatoriske emner og 30 studiepoeng
valgfrie emner innenfor fagfeltene historie, statsvitenskap og russisk. I tillegg kommer masteroppgaven
på 45 studiepoeng.
Obligatoriske emner
•
RUS-3041, RUS-3042, RUS-3043 og RUS-3044: Praktisk russisk, 4 emner i praktisk russisk à 5
stp. hver.
•
RUS-3115: Russisk samtidskultur, 10 stp.
•
HIF-3301: Forskningsdesign, historisk teori og metode for mastergrad i russlandsstudier, 15 stp.
•
SVF-3906: Mastergradsoppgave i russlandsstudier, 45 stp.
Emnene i praktisk russisk bygger på hverandre over 4 semester.
Valgemner
Studentene kan velge emner tilbyd innen historie, statsvitenskap eller russisk. Det er i tillegg mulig å
velge emner inntil 10 studiepoeng i annet fag med særlig relevans for mastergradsoppgaven. Både
historie og statsvitenskap tilbyr i tillegg til russlandsrelaterte emner også en rekke andre emner med
relevans for mastergradsprogrammet i russlandsstudier. Studentene stilles fritt til å velge emner med
særlig relevans for den enkeltes mastergradsoppgave. Dette gir muligheter for spesialisering og
variasjon. Det er imidlertid et krav at kombinasjonen samlet skal inneholde minimum 10 studiepoeng fra
henholdsvis historie eller statsvitenskap og at programmets læringsutbytte ivaretas.

UiT Norges arktis ke universi tet
N-9037 Tr omsø

Sentralbord: 77 54 40 00
Faks: 77 64 49 00

postm ottak@ui t.no
www.ui t.no

3

Progresjon i studiet

Undervisningsspråk
Norsk, engelsk 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, bortsett fra RUS-3041 og RUS3043 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. Emnene RUS-3041 og
RUS-3043 vurderes med bestått/ikke bestått.
Utenlandsopphold
Det gis mulighet for studentutveksling i det tredje semesteret. Studenter som ønsker å reise til utlandet,
kan gjøre det i forbindelse med feltarbeid og arbeidet med masteroppgaven. Studenter som drar på
utveksling kan enten melde seg i opp RUS-3043 eller ta et tilsvarende emne under utvekslingsoppholdet
som innpasses som RUS-3043. Valgemnet tas ved det utenlandske universitetet. Studenten velger i
samråd med faglærer et emne på rett nivå og søker om forhåndsgodkjenning før avreise. Endelig
godkjenning søkes etter bestått eksamen.
Videre studier
Master i Russlandstudier kvalifiserer for opptak til Ph.d-program.
Evaluering av studiet
Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres minimum en gang i
løpet av programperioden. Emneevaluering består av student- og faglærers evaluering.
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