
Take-Home Exam in POL 2014: Comparative Politics  

Spring Semester 2015 

 

 

General information  

The take-home exam will be sent to the candidates on Monday, 23 February 2015 at 09:00 

a.m. The deadline for submitting the exam is Friday, 27 February 2013 at 15:00 (3 p.m.) at the 

ISS reception. An electronic copy may also be submitted to It’s Learning. The exam should be 

submitted in two copies, stapled, with course code and title (POL 2014: Comparative 

Politics), a title to your paper, and a CANDIDATENUMBER (NO NAME!) and a WORD 

COUNT.  

 

 

Specific information:  

The exam consists of three related research-questions to be answered. The paper ought to be 

between 3000-5000 words. Standard style is Times New Roman 12 point, 1.5 line-spacing, 

and references in the text as well as at the end of the paper. You are expected to draw on the 

assigned readings. You may cite additional reference, including books, reviewed articles, 

reliable internet sources etc. You are allowed to speak to fellow students, and to contact your 

lecturer if you have questions concerning the exam-question: (scott@prio.no; 22547732). 

Plagiarism or other types of cheating is strictly prohibited at NTNU. This policy applies to 

this take-home exam. Incidences of plagiarism could result in being expelled from NTNU.  

 

 

Exam question:  

Based on what you have learned from lectures and the course readings, please answer 

the following questions:  

 Under what conditions would a single party regime choose to adopt competitive 

elections?  

 What are the likely negative consequences for the regime?  

 How might the regime manage these consequences of holding competitive 

elections?  



 

 
Hjemmeeksamen i POL 2014: Komparativ Politikk  

Vår Semesteret 2015 

 

 

Generell informasjon:  

Hjemmeeksamen legges ut på It’s Learning mandag 23.februar 2015 kl. 09:00. Innlevering av 

eksamen er satt til fredag 27. 2013 kl.15 på instituttkontoret ved ISS. Innlevering med It’s 

Learning er også mulig. Besvarelsen leveres inn i 2 eksemplarer, ferdigstiftet, med fagkode, 

tittel på fag (POL 2014: Comparative Politics), tittel på besvarelse og KANDIDATNUMMER 

(IKKE NAVN!) og ANTALL ORD.  

 

 

Opplysninger:  

Eksamen består av én oppgave som skal besvares. Besvarelsen skal ligge på mellom 3000-

5000 ord. Standard oppsett på besvarelsen er Times New Roman 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 

blokkjustering og referanser i så vel tekst som bak i referanselisten. Det er naturlig å trekke 

inn relevant pensum. Du kan trekke inn også annen litteratur som måtte være relevant, dvs. fra 

både bøker, fagartikler, pålitelige internettkilder m.m. Det er lov å snakke med andre 

medstudenter underveis, og også kontakte faglærer dersom det er noe ved spørsmålsteksten 

som er uklart: (scott@prio.no; 22547732). Plagiat eller annen form for juks er imidlertid 

strengt forbudt ved NTNU og gjelder også i forbindelse med denne hjemmeeksamenen. 

Tilfeller hvor dette avdekkes kan i verste fall medføre utestengelse av kandidaten fra NTNU.  

 

 

Oppgavetekst:  

Drøft – med utgangspunkt i det du har lært på forelesninger og gjennom pensum 

følgende spørsmål:  

 Under hvilke omstendigheter ville et ettparti regime velge å innføre flerparti 

valg? 

 Hva er de sannsynlige negative konsekvensene for regimet? 

 Hvordan kan regimet håndtere konsekvensene av å holde flerparti valget? 

 


