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• Meistaranám

í alþjóðasamskiptum (120e)
• Diplómanám
í alþjóðasamskiptum (30e)
Þörf fyrir sérhæft starfsfólk á sviði alþjóða
samskipta
Umfang alþjóðasamskipta af ýmsu tagi og þátttaka Íslands í starfi
alþjóðastofnana og -samtaka hefur vaxið mjög á undanförnum
árum og kallar á aukinn fjölda fólks með þekkingu á hinum ýmsu
sviðum alþjóðasamskipta. Náminu er ætlað að mæta vaxandi þörf
í samfélaginu fyrir vel menntað starfsfólk með þekkingu á alþjóða
samskiptum hvort sem er í fyrirtækjum, hagsmunasamtökum, op
inberum stofnunum eða sveitarfélögum.

Diplómanám í alþjóðasamskiptum
Diplóma í alþjóðasamskiptum er hagnýt 30 eininga námsleið fyrir
þá sem lokið hafa BA/B.Ed. eða BS-prófi í einhverri grein. Ekki er
gerð krafa um f yrstu einkunn en kjósi nemendur að halda áfram
námi og ljúka MA-prófi, verða þeir að ná f yrstu einkunn að með
altali úr diplómanáminu. Skyldunámskeið eru 18-24 einingar, eftir
því hvort að nemendur hafa BA-próf í stjórnmálafræði eða í öðrum
greinum.

Diplómanám í smáríkjafræðum:
Smáríki í Evrópu
Diplóma í smáríkjafræðum er hagnýt og fræðileg 30 eininga
námsleið. Fjallað er um þau tækifæri sem smáríki í alþjóðasamfélaginu hafa og þá veikleika sem þau þurfa að vinna bug á. Sérstök áhersla er lögð á að greina stöðu smáríkja í Evrópu einkum
með tilliti til Evrópusamrunans. Einnig er sérstaklega fjallað um
stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu sem og stöðu Íslands í Evrópu.
Öll námskeið eru kennd á ensku.

Hagnýtt, fjölbreytt og fræðilegt nám
Í náminu er sérstök áhersla lögð m.a. á stöðu Íslands í alþjóðakerfinu og alþjóðasamskipti Íslands í víðu samhengi. Boðið er upp
á fjölbreytt valnámskeið og geta nemendur sérhæft sig á ýmsum
sviðum, t.d. í tengslum við Evrópumál og smáríkjafræði.

Meistaranám í alþjóðasamskiptum
Meistaranám í alþjóðasamskiptum er 120 eininga hagnýtt og
fræðilegt tveggja ára nám sem hefur að markmiði að þjálfa nemendur fyrir vinnumarkaðinn og/eða rannsóknarvinnu með frekara
nám í huga. Allir sem hafa lokið fyrstu háskólagráðu, BA/B.Ed. eða
BS-námi, með fyrstu einkunn geta sótt um námið. Það býður upp
á töluverðan sveigjanleika þar sem nemendur geta valið á milli
sviða sem þeir geta sérhæft sig í, en kjarni námsins miðar að því að
veita nemendum ákveðna grunnkunnáttu í alþjóðasamskiptum og
aðferðafræði félagsvísinda.

Hluti af meistaranámi erlendis
Háskóli Íslands er með samstarfssamninga við mikinn fjölda er
lendra háskóla, þar sem þeir sem eru innritaðir í HÍ geta tekið hluta
af námi sínu. Nemendur í alþjóðasamskiptum hafa m.a. farið til
Ástralíu, Bandaríkjanna, Norðurlandanna og Belgíu. Háskóli Íslands
er með ERASMUS samstarfssamninga við rúmlega 290 evrópska
háskóla og þar að auki í NORDPLUS samstarfi við flesta háskóla á
Norðurlöndum. Allar nánari upplýsingar um stúdentaskipti er hægt
að nálgast hjá Skrifstofu alþjóðasamskipta HÍ:
http://www.hi.is/adalvefur/skrifstofa_althjodasamskipta
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Hvernig er námið uppbyggt?
Námskeið á fjórum mögulegum
áherslusviðum
Nemendur geta valið sér áherslusvið ef þeir svo kjósa.
1. Smáríkjafræði: Staða smáríkja í alþjóðasamskiptum
ASK101F European Security Institutions and Small States, og
ASK113F Small States and Governance in International and
Regional Organizations eða STJ303M The Power Potential of
Small States in the European Union. Öll námskeiðin eru kennd
á ensku.

Meistaranám í alþjóðasamskiptum
Skyldunámskeið:
ASK102F Kenningar í alþjóðasamskiptum (6e)
ASK103F Utanríkismál Íslands (6e)
ASK105F Alþjóðasamvinna og staða Íslands í alþjóðakerfinu
(6e)*
ASK110F Stofnanir og ákvarðanataka Evrópusambandsins (6e)*
ASK201F Hlutverk og stefnumótun alþjóðastofnana (6e)
ASK206F Samningatækni (6e)
STJ201F Hagnýt tölfræði (6e)*
STJ203F Eigindleg aðferðafræði (6e)*
ASK220F Introduction to Security Studies (6e)
ASK306F Utanríkisstefna (6e)
ASK308F Advanced Topics in Security Studies (6e)
STJ301M Small States Theory: Opportunities and Constraints of
Small States in the International System (6e)
STJ302F Rannsóknaráætlanir og rannsóknarsnið meistararitgerða (6e)
ASK441L MA-ritgerð í alþjóðasamskiptum (30e)
Valnámskeið: Öll námskeið sem í boði eru á meistarastigi hjá
Stjórnmálafræðideild, auk þess námskeið sem talin eru upp á
áherslusviðum.

Diplómanám í alþjóðasamskiptum
Skyldunámskeið:
ASK105F Alþjóðasamvinna og staða Íslands í alþjóðakerfinu
– fyrir þá sem ekki hafa BA-próf í stjórnmálafræði.
ASK102FF Kenningar í alþjóðasamskiptum
ASK103F Utanríkismál Íslands.
ASK201F Hlutverk og stefnumótun alþjóðastofnana eða
ASK206F Samningatækni
Valnámskeið: STJ301M Small States Theory: Opportunities and
Constraints of Small States in the International System, ASK113F
Small States and Arctic Governance, STJ303M The Power Potential of Small States in the European Union, ASK110F Stofnanir
og ákvarðanataka Evrópusambandsins (nemendur sem lokið
hafa námskeiðinu Evrópusamruni í grunnnámi taka ekki þetta
námskeið), ASK220F Introduction to Security Studies, ASK306F
Utanríkisstefna, ASK101F European Security Institutions and
Small States, ASK308F Advanced Topics in Security Studies,
STJ405F Small States in Europe: Towards a cross-disciplinary approach (sumarnámskeið).

2. Alþjóðaviðskipti (í samvinnu við Viðskiptafræðideild):
VIÐ119F Samkeppnishæfni, VIÐ253F Alþjóðamarkaðssetning,
VIÐ156F Alþjóðaviðskipti.
3. Alþjóðalög og mannréttindi (í samvinnu við Lagadeild):
LÖG109F Basic Course in Public International Law, LÖG111F
International Human Rights Law, LÖG219F Evrópskar mannréttindareglur.
4. Alþjóðalög og alþjóðastofnanir (í samvinnu við Lagadeild)
LÖG109F Basic Course in Public International Law, LÖG234F
International Economic Law, LÖG235F Law of Armed Conflict.

Umsóknarfrestir og nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur um meistaranámið er til 15. apríl eða 15. október en
diplómanámið til 5. júní eða 30. nóvember.
Rafræn umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Háskóla Íslands,
www.hi.is.
Kostnaður: Árlegt innritunargjald Háskóla Íslands.
Nánari upplýsingar um námið v eita:
Elva Ellertsdóttir, deildarstjóri s. 525 4573,
netfang: elva@hi.is
Margrét S. Björnsdóttir, aðjúnkt s. 525 4254,
netfang: msb@hi.is
Skrifstofa Stjórnmálafræðideildar er til húsa í G
 imli, gengið í gegnum Odda
við Sturlugötu s. 525 4573 eða 525 5445.
Opnunartími: mánud. – föstud. 10:00-12:00 og 13:00-15:30.
Námskeiðslýsingar og nánari upplýsingar er að finna í Kennsluskrá HÍ,
www.kennsluskra.hi.is og í bæklingi um framhaldsnám á heimasíðu
Stjórnmálafræðideildar, www.stjornmal.hi.is.

