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Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

BOKMÅL
Besvar 5 av følgende 6 spørsmål. Hvert spørsmål teller likt.
Husk at eksamenstiden bare er 3 timer.
1) Hvilke utenriks “makter” i utenrikspolitikken har USAs presidenten I følge den amerikanske
grunnloven? (Dvs, hva har presidenten myndighet til å gjøre?) Har presidentens makt i
utenrikspolitikk utvidet eller minket seg siden grunnloven ble adoptert? Begrunn ditt svar.

2) Beslutningsprosesser og strukturer kan være viktige. De kan påvirker kvaliteten av
beslutningen. Sammenlign beslutningsprosessene i regjeringene til Bush og Obama.

3) Mange sier at USA har en karakteristisk tankegang, politisk kultur eller nasjonal stil som
påvirker dannelsen av landets utenrikspolitikk. Nevn og forklar tre aspekter av denne
karakteristisk tankegang. Bruk en eller flere av følgene i ditt svar: Hook, Hook & Spanier,
Kagan, forelesninger, eller andre relevante pensum litteratur.
4) Rollen USA har spilt i den internasjonale statssystemet har endret over tid – og så har
systemet selv. Beskrive kort endringene i både systemet og USAs rolle fra 1945 frem til i
dag. Til slutt, vurder om slutten av den kalde krigen har endret USAs utenrikspolitikk.

5) George Kennan skal være “arkitekten” av USs utenrikspolitikk under den kalde krigen.
Hvilket navn har strategien han skissert fått? Hva var det han sa US skulle gjøre og hvorfor?
Gjorde USA egentlig det som Kennan anbefalte?

6) Nevn og beskrive minst to nøkkel utenriksbyråkrati som er aktive i utenrikspolitikk i USA.
Hvordan påvirker de dannelsen og gjennomføringen av US utenrikspolitikk?
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ENGLISH
Answer 5 of the following 6 questions. Each question counts equally.
Remember the examination is only 3 hours: use your time wisely.
1) What powers in foreign policy does the US president have according to the US Constitution?
Has this power expanded or contracted since the constitution was written? Explain your
answer.
2) Decision-making structures and processes make a difference. They can impact the quality of
the decision that is made. Compare decision- making in the Bush and Obama
administrations.

3) The US is said by many to have a distinctive outlook, political culture or national style that
affects the formation of its foreign policy. List and explain three elements of this distinctive
outlook. Draw upon one or more of the following in your answer: Hook, Hook & Spanier,
Kagan, lectures given by the instructor or other relevant literature on the required reading list.
4) The place (or role) of the United States in the inter-state system has changed over the years -and so has the inter-state system itself. Describe briefly the changes in both from 1945 until,
roughly, the present day. In conclusion, consider whether the end of the Cold War changed
US foreign policy.

5) George Kennan is often said to be the architect of US foreign policy in the Cold War. What
name do we give his “strategy”? What does he say the US should do and why? Is that what
the US actually did?
6) Name and describe at least two of the key bureaucracies that are active in foreign policy. How
do they impact the making and carrying out of US foreign policy?
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