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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
Vanlige ordbøker kan brukes under eksamenen.
Svar på 5 av 6 spørsmål. Alle spørsmål teller likt.
1. Hva er det unipolare øyeblikket? Hvordan tror du dette har påvirket amerikansk utenrikspolitikk
og hvorfor? (Husk å støtte argumentet ditt med konkrete eksempler fra amerikansk utenrikspolitisk
historie).
2. USA sies å ha en bestemt "nasjonal stil" eller politisk kultur, spesielt med hensyn til sin plass i
verden, og i utøvelsen av utenrikspolitikken. Beskriv denne. Pass på at du bruker ideer og konsepter
fra pensumlitteratur og / eller forelesninger.
3. The RAM (Rational Actor Model) is the idea that a country makes its foreign policy in a rational
way, by assessing the problem, weighing the advantages and disadvantages of different solutions, and
choosing the most effective move. What insights does the Government Politics Model /Bureaucratic
Politics model give us about that? (Be sure to explain what this is.)
4. Den amerikanske grunnloven deler regjeringsmakta(styringsmakta/myndighet?) mellom de tre
grenene av den amerikanske føderale regjeringen. Hvordan ble myndighet vedrørende
utenrikspolitikken fordelt mellom presidenten og kongressen? Hvilken gren er førende for
beslutninger om amerikansk utenrikspolitikk i dag, og hvorfor?
5. Lederstilen til den amerikanske presidenten kan påvirke hans evne til å ta gode beslutninger.
Beskriv lederstilene til Obama og Bush i det hvite hus og hvorvidt disse gjorde en forskjell i viktige
utenrikspolitiske veivalg.
6. George Kennan is famous for writing the «long telegram» which went on to become the basis for
much of the US’ Cold War foreign policy. What did Kennan say in his telegram? What was the
name of the foreign policy he is said to have set in motion? Name at least one “doctrine” that we
associate with it.
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NYNORSK
Vanlege ordbøker kan brukast under eksamenen.
Svar på 5 av 6 spørsmål. Alle spørsmål tel likt.
1. Kva er den unipolare augneblinken? Korleis trur du han har påverka amerikansk utanrikspolitikk
og kvifor? (Hugs å støtta argumentet ditt med konkrete døme frå amerikansk utanrikspolitisk
historie).

2. USA vert sagt å ha ein særeigen "nasjonal stil" eller politisk kultur, spesielt med omsyn til plassen
sin i verda, og i utøvinga av utanrikspolitikken. Skildre denne. Pass på at du brukar idear og konsept
frå pensumlitteraturen og / eller førelesningar.

3. RAM (Rational Actor Model) er ideen om at eit land utformar sin utanrikspolitikk på ein rasjonell
måte, ved å vurdera problemet, vege fordelar og ulemper ved ulike løysingar, og velja det mest
effektive trekket. Kva lærer «government» Politikk Modell / Byråkratisk politikk modellen oss om
det? (Pass på å forklare kva dette er.)

4. Den amerikanske grunnlova deler makta til regjeringa mellom dei tre greinane av den amerikanske
føderale regjeringa. Korleis vart styresmakta med omsyn til utanrikspolitikken fordelt mellom
presidenten og kongressen? Kva for ei grein legg føringar for avgjerder om amerikansk
utanrikspolitikk i dag, og kvifor?

5. Leiarstilen til den amerikanske presidenten kan påverka evna hans til å ta gode avgjerder. Skildre
leiarstilane til Obama og Bush i det kvite huset og om desse gjorde ein skilnad i viktige
utanrikspolitiske vegval.
6 . George Kennan er kjend for å ha skrive «det lange telegrammet» som sidan vart grunnlaget for
mykje av utanrikspolitikken til USA under den kalde krigen. Kva sa Kennan i telegrammet sitt? Kva
var namnet på den utanrikspolitikken han seiast å ha sett i gang? Nemn minst ein "doktrine" som vi
knyter til denne.
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ENGLISH
Students may use standard foreign language dictionaries.
Answer 5 of the following 6 questions. All questions count equally.
1. What is the unipoloar moment? How do you think this has impacted US foreign policy and why?
(Be sure to support your argument with concrete examples for US foreign policy history).
2. The United States is said to have a particular “national style” or political culture, particularly with
respect to its place in the world and in the conduct of foreign policy. Describe this. Be sure you use
ideas and concepts from the required readings and/or the lectures.
3. The RAM (Rational Actor Model) is the idea that a country makes its foreign policy in a rational
way, by assessing the problem, weighing the advantages and disadvantages of different solutions, and
choosing the most effective move. What insights does the Government Politics Model /Bureaucratic
Politics model give us about that? (Be sure to explain what this is.)
4. The US constitution divides the power of government among the three branches of the US federal
government. How was authority with respect to foreign policy distributed between the President and
Congress? Which branch leads decision-making on US foreign policy today, and why?
5. The management style of the US president may impact his ability to make good decisions.
Describe the management styles of the Obama and Bush White Houses and whether these did make a
difference in key foreign policy choices.
6. George Kennan is famous for writing the «long telegram» which went on to become the basis for
much of the US’ Cold War foreign policy. What did Kennan say in his telegram? What was the
name of the foreign policy he is said to have set in motion? Name at least one “doctrine” that we
associate with it.
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