Oppdatert juni 2019

Valgfrie emner bachelor i europastudier
Bachelor i europastudier med engelsk
4. semester (vår) – utenlandsopphold og områdeemne

Om du velger å ikke reise ut velger du emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det
humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen
22,5 studiepoeng.* De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne.

5. semester (høst) – valgfritt ENG2000-emne

Om du vil undervise i engelsk på et senere tidspunkt bør du velge et litteraturemne for å øke
relevansen for lærerutdanning. Mulig emner (høst): ENG2153, ENG2155, ENG2302.

Bachelor i europastudier med fransk
4. semester (vår) – utenlandsopphold og områdeemne

Om du velger å ikke reise ut velger du emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det
humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen
22,5 studiepoeng.* De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne.

5. semester (høst) – valgfritt FRA2000-emne

Mulige emner (høst): FRA2203, FRA2301, FRA2305.

Bachelor i europastudier med tysk
4. semester (vår) – utenlandsopphold og områdeemne

Om du velger å ikke reise ut velger du emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det
humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen
22,5 studiepoeng.* De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne.

Bachelor i europastudier med spansk
4. semester (vår) – utenlandsopphold og områdeemne

Om du velger å ikke reise ut velger du emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det
humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) på til sammen
22,5 studiepoeng.* De resterende 7,5 studiepoeng tas som områdeemne.

*Studenter som velger å ikke reise ut kan velge f.eks. blant annet åpne emner som har følgende
kode (enten 1xxx eller 2xxx):
HF: HIST, ANT, LAT, KULMI, ENG, FRA, TYSK, SPA, NORD; SU: POL, SOS, GEOG, PSY, SANT, SØK.
Forslag til emner (vår): HIST1500/50, HIST2011, POL1001, POL1002, POL1003, SOS1002, POL2000.
Fordypningsemner i engelsk/fransk/tysk/spansk.
Du må selv sørge for at emnene ikke krasjer (forelesninger, eksamen). Valgemnene er ikke begrenset
til de nevnte kodene, så lenge emnet gis av enten HF eller SU.

Oppdatert juni 2019

Bachelor i europastudier med statsvitenskap
2. semester (vår) – områdeemne
Du velger et områdeemne.

4. semester (vår) – utenlandsopphold

Studentene som ikke reiser ut velger emner fra tilbudet av åpne emner fra porteføljen til Det
humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) tilsvarende 30
studiepoeng.**
**Studenter som velger å ikke reise ut kan velge f.eks. blant annet åpne emner som har følgende
kode (enten 1xxx eller 2xxx):
HF: HIST, ANT, LAT, KULMI, ENG, FRA, TYSK, SPA, NORD; SU: POL, SOS, GEOG, PSY, SANT, SØK.
Forslag til emner (vår): HIST1500/50, HIST2011, POL1001, POL1002, POL1003, SOS1002, POL2000.
Fordypningsemner i engelsk/fransk/tysk/spansk.
Du må selv sørge for at emnene ikke krasjer (forelesninger, eksamen). Valgemnene er ikke begrenset
til de nevnte kodene, så lenge emnet gis av enten HF eller SU.

5. semester (høst) og 6. semester (vår) – valgfri del

Valgfri del kan bestå av åpne emner fra porteføljen til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for
samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) til sammen 30 studiepoeng. Studenter som ønsker 60
studiepoeng statsvitenskap må velge et POL-emne. Studentene kan få anbefalt emner til valgfri del
fra Institutt for historiske studier.
For eksempel kan man velge 30 studiepoeng språk:
Engelsk
Fransk
5. høstsemester:
5. høstsemester:
(velg 22,5 sp.)
(velg 22,5 sp.)
- ENG1004 Samfunn, - FRA1010
kultur og språk
Språkferdighet, tekst og
- ENG1201
metode
Språkferdighet og
- FRA1110 Introduksjon
grammatikk
til fransk historie og
- ENG1302 Litteratur: litteratur
Drama og lyrikk
- FRA1210 Grammatikk
og fonologi 1
6. vårsemester:
6. vårsemester:
(velg 7,5 sp.)
(velg 7,5 sp.)
- ENG1001 Global
- FRA1120 Fransk
engelsk
litteraturhistorie
- ENG1101 Engelsk
- FRA1130 Litteratur,
språkvitenskap
tekst og metode
- ENG1303 Litteratur: - FRA1220 Grammatikk
Prosa
og fonologi 2
- ENG1404 Historie
-FRA1401 Frankrike
og nasjon
etter 1945

Spansk
5. høstsemester:
(velg 22,5 sp.)
- SPA1100 Spansk
språk 1
- SPA1201 Spansk
språkferdighet 1
- SPA1401
Latinamerikansk
kultur og historie

Tysk
5. høstsemester:
(velg 22,5 sp.)
- TYSK1003
Språkferdighet 1
- TYSK1101 Tysk
grammatikk 1
- TYSK1401 Tysk
litteratur og kultur 1

6. vårsemester:
(velg 7,5 sp.)
SPA1104 Spansk
språk 2
- SPA1202 Spansk
språk og litteratur
- SPA1301
Spanskspråklig
litteratur
- SPA1402 Spansk
kultur og historie

6. vårsemester:
(velg 7,5 sp.)
- TYSK1102 Tysk
grammatikk 2
- TYSK1305 Tysk
språkferdighet 2
- TYSK1402 Tysk
litteratur og kultur 2
(15 sp)
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Andre anbefalinger er emner med statsvitenskap eller historie:
Statsvitenskap
Historie (utvalgte emner)
5. høstsemester:
5. høstsemester:
(velg 22,5 sp.)
(velg 22,5 sp.)
- POL1004 Globalisering og økonomisk
- AFR2850 Moderne afrikansk historie
integrasjon: Norge i det internasjonale
- HIST1000 Historien i samfunnet
samfunn
- HIST2007 Nasjonalisme, imperialisme og
- POL1005 Geopolitisk risiko
demokratisering etter 1750
- POL2012 Teorier og modeller i politisk
- HIST2008 Økonomisk historie
økonomi
- POL2018 Japansk kultur og politiskøkonomiske system
- POL2019 Øst-Asia: Internasjonal politikk
- POL2020 Amerika i verden
6. vårsemester:
6. vårsemester:
(velg 7,5 sp.)
(velg 7,5 sp.)
- POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og
- HIST2011 Internasjonal historie etter 1870
ressursforvaltning
- HIST2012 Politikk, samfunn og kultur i Europa
- POL2013 Spesialiseringsemne i
etter 1945
statsvitenskap: Internasjonal politick
- POL2014 - Spesialiseringsemne i
statsvitenskap: Komparativ politikk
- POL2016 - Spesialiseringsemne i
statsvitenskap: Politisk kommunikasjon og
politisk atferd
- POL2017 - Spesialiseringsemne i
statsvitenskap: Offentlig politikk og
administrasjon

Generell informasjon om valgfrie emner:
•
•
•

Du må selv sørge for at emnene ikke krasjer (forelesninger, eksamen).
Velg ut fra interesse og det du synes er mest relevant.
For eksempel anbefaler vi emner i språk eller statsvitenskap, men du kan også rette deg inn
mot andre fagfelt som psykologi, geografi, medievitenskap eller filosofi, for å nevne noen.
Samfunnsøkonomi kan også anbefales, selv om disse emnene ligger under Fakultet for
økonomi (ØK).

Link til emnesøk: https://www.ntnu.no/studier/emnesok
For å filtrere på HF eller SU velger du henholdsvis Det humanistiske fakultet eller Fakultet for
samfunns- og utdanningsvitenskap i nedtrekkmenyen. Du kan også krysse av for undervisning høst
eller vår.

