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Alþjóðasamskipti

• Meist ara nám 
 í al þjóða sam skipt um (120e)
• Diplóma nám 
 í al þjóða sam skipt um (30e)

Þörf fyr ir sér hæft starfs fólk á  sviði al þjóða
sam skipta
Um fang al þjóða sam skipta af ýmsu tagi og þátt taka Ís lands í  starfi 
al þjóða stofn ana og -sam taka hef ur vax ið mjög á und an förn um 
árum og kall ar á auk inn  fjölda fólks með þekk ingu á hin um ýmsu 
svið um al þjóða sam skipta. Nám inu er ætl að að mæta vax andi þörf 
í sam fé lag inu fyr ir vel mennt að starfs fólk með þekk ingu á al þjóða-
sam skipt um hvort sem er í fyr ir tækj um, hags muna sam tök um, op-
in ber um stofn un um eða sveit ar fé lög um. 

Hagnýtt, fjölbreytt og fræðilegt nám
Í náminu er sérstök áhersla lögð m.a. á stöðu Íslands í alþjóða-
kerfinu 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.  

Meist ara nám í al þjóða sam skipt um 
Meistaranám í alþjóðasamskiptum er 120 eininga hagnýtt og 
fræðilegt tveggja ára nám sem hefur að markmiði að þjálfa nem-
endur 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.

Diplóma nám í al þjóða sam skipt um
 Diplóma í al þjóða sam skipt um er hag nýt 30 ein inga náms leið fyr ir 
þá sem lok ið hafa BA/B.Ed. eða BS- prófi í ein hverri  grein. Ekki er 
gerð  krafa um  fyrstu ein kunn en  kjósi nem end ur að  halda á fram 
námi og  ljúka MA- prófi,  verða þeir að ná  fyrstu ein kunn að með-
al  tali úr diplóma nám inu. Skyldu nám skeið eru 18-24 ein ing ar, eft ir 
því hvort að nem end ur hafa BA-próf í stjórn mála fræði eða í öðr um 
grein um.

Diplóma nám í smá ríkja fræð um: 
Smá ríki í Evr ópu 
Diplóma í smáríkjafræðum er hagnýt og fræðileg 30 eininga 
námsleið. Fjallað er um þau tækifæri sem smáríki í alþjóðasam-
félaginu hafa og þá veikleika sem þau þurfa að vinna bug á. Sér-
stök 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. 

Hluti af meistaranámi erlendis
Há skóli Ís lands er með sam starfs samn inga við mik inn  fjölda er-
lendra há skóla, þar sem þeir sem eru inn rit að ir í HÍ geta tek ið  hluta 
af námi sínu. Nem end ur í al þjóða sam skipt um hafa m.a. far ið til 
Ástr al íu, Banda ríkj anna, Norð ur land anna og Belg íu. Há skóli Ís lands 
er með ERASM US sam starfs samn inga við rúm lega 290 evr ópska 
há skóla og þar að auki í  NORDPLUS sam starfi við  flesta há skóla á 
Norð ur lönd um. All ar nán ari upp lýs ing ar um stúd enta skipti er hægt 
að nálg ast hjá Skrifstofu alþjóðasamskipta HÍ: 
http://www.hi.is/adalvefur/skrifstofa_althjodasamskipta



STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD ALÞJÓÐASAMSKIPTI

Nám skeið á fjórum mögu leg um 
á herslu svið um

Nemendur geta valið sér áherslusvið ef þeir svo kjósa. 

  1. Smá ríkja fræði:  Staða smá ríkja í al þjóða sam skipt um
 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. 

   2. Al þjóða við skipti (í sam vinnu við Við skipta fræði deild):
 VIÐ119F Samkeppnishæfni, VIÐ253F Alþjóðamarkaðssetning, 

VIÐ156F Alþjóðaviðskipti.

  3. Al þjóða lög og mann rétt indi (í sam vinnu við Laga deild):
 LÖG109F Basic Course in Public International Law, LÖG111F 

International Human Rights Law, LÖG219F Evrópskar mann-
réttindareglur.

  4. Al þjóða lög og al þjóða stofn an ir (í sam vinnu við Laga deild)
 LÖG109F Basic Course in Public International Law, LÖG234F 

International Economic Law, LÖG235F Law of Armed Conflict.

   

Hvern ig er nám ið upp byggt?

Meist ara nám í al þjóða sam skipt um
Skyldu nám skeið: 
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 meistararit- 
gerða (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. 

Diplóma nám í al þjóða sam skipt um
Skyldu nám skeið:
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

Val nám skeið: STJ301M Small States Theory: Opportunities and 
Constraints of Small States in the International System, ASK113F 
Small States and Arctic Governance, STJ303M The Power Poten-
tial 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 ap-
proach (sumarnámskeið).

Umsóknarfrestir og nánari upplýsingar

Um sókn ar frest ur um meist ara nám ið er til 15. apr íl eða 15. október en 
diplóma nám ið til 5. júní eða 30. nóvember. 
Rafræn umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Háskóla Íslands, 
www.hi.is. 

Kostn að ur: Ár legt inn rit un ar gjald Há skóla Ís lands.

Nán ari upp lýs ing ar um nám ið  veita:
Elva Ell erts dótt ir, deildar stjóri s. 525 4573, 
net fang: elva@hi.is

Mar grét S. Björns dótt ir, aðjúnkt s. 525 4254, 
net fang: msb@hi.is

Skrif stofa Stjórnmálafræði deild ar er til húsa í  Gimli, geng ið í gegn um Odda 
við Sturlu götu s. 525 4573 eða 525 5445. 
Opn un ar tími:  mánu d. – föstu d. 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.


