
580

Koder/forkortelser, se sidene 60 - 61

S. FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

Statsvitenskap

SVPOL109 VURD POLITISK RISIKO
Vurdering av politisk risiko
Evaluating Political Risk

Faglærer: Førsteamanuensis Anders Todal Jenssen
Uketimer: Høst: 2F+1Ø+9S = 2,5Vt
Tid:

F ma 12-14 Ø ti 14-15

Eksamen: 30.november Hjelpemidler: D Øvinger: O Karakter: TE

Mål: Emnet skal gi studentene en innføring i betydningen av politiske endringer i sammenheng med internasjonale
investeringsprosjekter.
Forutsetning: Ingen.
Innhold: Emnet vil gi en oversikt over hvilke faktorer som er relevante for å bedømme politisk risiko i bedriftenes
investeringsbeslutninger. De viktigste databaser og informasjonskilder som gir kunnskap om politisk risiko vil bli
gjennomgått og et antall konkrete casestudier vil bli drøftet.
Undervisningsform: Forelesninger/seminarer med aktiv deltagelse fra studentene i diskusjon av teori og case-
studier. Et antall selvstendige øvinger kreves godkjent før eksamen.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Skriftlig.

SVPOL110 JAPAN I ENDRING
Japansk kultur og politisk-økonomiske system
Japan’s Culture and Political-economical System

Faglærer: Førsteamanuensis Terje Grønning
Uketimer: Høst: 2F+1Ø+9S = 2,5Vt
Tid:

F ma 12-14 Ø ti 14-15

Eksamen: 30.november Hjelpemidler: D Øvinger: F Karakter: TE

Mål: Emnet skal gi studentene en innføring i japansk kultur og politisk-økonomiske system. Det blir lagt vekt på
endringer som skjer i det japanske samfunn og i Asia som region.
Forutsetning: Ingen.
Innhold: Japansk kultur:
1) mellommenneskelige relasjoner og organisasjonskultur
2) sætrekk ved japansk kultur kontra kulturen i andre asiatiske land og Norge.
Japans politisk-økonomiske system:
1) japansk økonomi og politiske institusjoner, både formelle og uformelle, tradisjonelle og nyere historie
2) politisk omstrukturering og pågående økonomiske liberalisering
3) Japans politiske og handelsmessige forbindelser til omverdenen.
Undervisningsform: Forelesninger/seminar og selvstendig øving (kursoppgave). Aktiv deltagelse fra studentene
forutsettes.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Skriftlig.

SVPOL112 MILJØPOLITIKK
Miljøpolitikk
Environmental Politics

Faglærer: Førsteamanuensis Marit Reitan
Uketimer: Vår: 2F+2Ø+8S = 2,5Vt
Tid: Etter avtale.
Eksamen: 1.juni Hjelpemidler: D Øvinger: O Karakter: TE

Mål: Emnet skal gi en forståelse av politiske prosesser og politikkutforming i miljøpolitikken på nasjonalt og
internasjonalt nivå.
Forutsetning: Ingen.
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Innhold: Empirisk vil emnet fokusere på norsk miljøpolitikk og -forvaltning og på noen sentrale internasjonale
avtaler og institusjoner. Teoretisk vil fokus være noen av de mest sentrale teoriene omkring institusjoner,
beslutninger og kollektiv handling som er relevante for å forstå de politiske prosessene i miljøpolitikken.
Undervisningsform: Forelesninger og obligatoriske øvinger.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Skriftlig.

Sosialøkonomi

SVSØ001 MILJØ/RESSURSØKONOMI
Miljø- og ressursøkonomi
Environmental Resource Economy

Faglærer: Førsteamanuensis Anders Skonhoft
Uketimer: Høst: 2F+1Ø+9S = 2,5Vt
Tid:

F fr 12-14 Ø on 12-13

Eksamen: 7.januar Hjelpemidler: C Øvinger: O Karakter: TE

For studenter ved Industriell økologi.

Mål: Målet er å gi studentene innsikt i miljø- og ressursøkonomiske kriterier som brukes for å vurdere
(investerings)prosjekt med betydelige konsekvenser for miljøet. Emnet skal også gi studentene innsikt i kostnader
og gevinster knyttet til miljømotiverte reguleringstiltak.
Forutsetning: Emnet bygger på den obligatoriske undervisning i økonomi og matematikk for sivilingeniører.
Innhold: Fagtemaer som vil stå sentralt: Etikk - hvordan veie dagens behov mot framtidige generasjoners behov?
Hva skal vi mene med bærekraftig utvikling? Prinsippene for samfunnsøkonomisk analyse. Offentlig regulering - når
og hvordan? Effektiv utnyttelse av miljøressurser. Teorien for optimal utnyttelse av ikke-fornybare og av fornybare
ressurser. Forurensningskontroll - hvorfor og hvordan? Verdisetting av miljøressurser. Internasjonal
miljøproblematikk og kontrolltiltak. Metoder for miljøregnskap.
Undervisningsform: Forelesninger og større øvinger som forutsetter at studentene setter seg inn i aktuelle
miljøpolitiske problemstillinger. Emnet forutsetter dessuten at studentene presenterer deler av pensum i plenum.
Studentoppgavene baseres på gruppearbeid.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Skriftlig.

SVSØ110 SAMFØK PROSJEKTVURD
Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering
Economics of Project Evaluation

Faglærer: Førsteamanuensis Bjarne Strøm
Uketimer: Vår: 2F+1Ø+9S = 2,5Vt
Tid: Etter avtale.
Eksamen: 30.mai Hjelpemidler: C Øvinger: O Karakter: TE

Mål: Kurset gir en innføring i hovedprinsippene i samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse. Kurset skal sette
studentene i stand til å gjennomføre og bruke denne type analyse som redskap for evaluering av offentlige tiltak.
Forutsetning: Emnet bygger på den obligatoriske undervisning i økonomi og matematikk for sivilingeniører.
Innhold: Sentrale temaer: Forskjell mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Generelle
prinsipper for beregning av samfunnsøkonomiske nyttevirkninger og kostnader ved prosjekter. Behandling av risiko,
usikkerhet og tidsperspektiv. Nytte-kostnadsanalyse og politisk beslutningsprosess. Fordelingseffekter av offentlige
tiltak.
Undervisningsform: Forelesninger og øvinger.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Skriftlig.
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Sosialantropologi

SVSANT110 KULTURFORSTÅELSE/INT
Kulturforståelse og internasjonalisering
The Cultural Dimension of International Business

Faglærer: Professor Jan Brøgger
Uketimer: Høst: 2F+10S = 2,5Vt
Tid:

F ti 13-15 H1
F on 9-11 H1
F to 9-11 H1

Eksamen: 30.november Hjelpemidler: D Øvinger: I Karakter: TE

Mål: Emnet vil gi en innføring i kulturforståelse som grunnlag for reflektert og konstruktiv opptreden i møte med
fremmede kulturer.
Forutsetning: Ingen.
Innhold: Emnet presenterer et overblikk over særtrekk ved sentrale kulturområder, deriblant Europa, den arabiske
verden, Latin-Amerika, Kina og Japan. Siktemålet er å formidle en generell kulturforståelse som bakgrunn for
internasjonalt arbeid. Det legges vekt på å gi en generell innføring i sosialantropologisk tenkemåte med innsikt i
tverrkulturell kommunikasjon, sosiale konsekvenser og sosialt ansvar i forbindelse med f.eks.
næringslivsvirksomhet og bistandsarbeid.
Undervisningsform: Forelesninger.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Skriftlig.

Sosiologi

SVSOS250 DIGITAL KOMM OG ORG
Digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer
Digital Communication and Organizational Challenges

Faglærer: Førsteamanuensis Per Stokke
Uketimer: Høst: 2F+1Ø+9S = 2,5Vt
Tid:

F ma 9-11 Ø ti 9-10

Eksamen: - Hjelpemidler: - Øvinger: O Karakter: TØ

Mål: Emnet skal gi forståelse for muligheter og begrensninger som komplekse organisasjoner står overfor når de
skal ta i bruk og forholde seg til digitalt baserte kommunikasjonsmedier, internt i organisasjoner, så vel som i forhold
til partnere, leverandører, kunder og konkurrenter.
Forutsetning: Emne SIS1070 Teknologiledelse 1 eller tilsvarende forkunnskaper. Maksimalt 16 studenter,
fortrinnsvis 50% fra hhv. siv.ing. og de allmennvitenskapelige studier, kan følge kurset.
Innhold: Kurset organiseres som et eksempel på sitt eget tema, dvs. som en prosessbasert, virtuelt integrert,
organisasjon med tilgang til kunnskapsressurser i et Web-basert verdinettverk. Flere forelesninger holdes av
internasjonale forskere presentert via “live” videokonferanse og “streaming” Web-video direkte til auditoriet. Kurset
gjennomføres i stor grad som en interaktiv dialog med og mellom studentene med studentdemonstrasjoner og
diskusjoner av Web-sider for eksisterende organisasjoner. Prosessen, som rettes mot en gruppering og senere
klassifisering av typer av virtuelle organisasjoner, vil bli supplert med multimedia demonstrasjoner som illustrerer
bedrifters virtuelle interaksjon med kunder, integrering i et industrinettverk, og tilgang til intellektuell kapital i et
kunnskapsnettverk. Klassifiseringen utformes som dynamiske strategier for virtuelle organisasjoner for effektiv
omstrukturering fra en vertikalt integrert industriell type økonomi til en virtuelt integrert informasjonsbasert økonomi.
Strategiene illustreres og eksemplifiseres i form av animerte og multimedia-illustrerte scenarier.
Undervisningsform: Forelesninger og øvinger. Undervisningen vil i vesentlig grad være interaktiv og nettbasert og
fordrer aktiv deltagelse fra studentene. Adgang til eksamen forutsetter godkjente øvinger.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Øvinger.
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SVSOS251 ORG UTFORM/INFO TEKN
Organisasjonsutforming og informasjonsteknologi
Organizational Design and Information Technology

Faglærer: Professor II Lars Groth
Uketimer: Høst: 2F+1Ø+9S = 2,5Vt
Tid:

F ma 9-11 Ø ti 9-10

Eksamen: 20.desember Hjelpemidler: D Øvinger: O Karakter: TE

Mål: Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse av de muligheter og begrensninger
informasjonsteknologien gir når det gjelder design (utforming) av ulike typer organisasjoner innenfor industri,
tjenesteproduksjon og forvaltning.
Forutsetning: Elementær kunnskap om hovedretningene i organisasjonsteorien (minimum Teknologiledelse 1).
Innhold: 1) Kritiske faktorer og valg i design av organisasjoner
2) Menneskelige begrensninger i organisering av arbeid
3) Organisasjonsdesign og teknologi i historisk perspektiv
4) Nye retninger i organisasjonsutvikling og organisasjonsutforming
5) Informasjonsteknologiens bidrag - sterke og svake sider.
Undervisningsform: Forelesninger og øvinger.
Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart.
Eksamensform: Skriftlig.

Examen facultatum

SVEXFAC003KJØNNSPERSPEKTIV
Kjønnsperspektiv på vår tid
Genderperspective on our Time

Faglærer: Førsteamanuensis Trine Annfelt
Uketimer: Høst: 2F+6Ø+4S = 2,5Vt
Tid: Etter avtale.
Eksamen: 20.desember Hjelpemidler: D Øvinger: F Karakter: TE

Mål: Studietilbudet har til hensikt å øke studentenes forståelse av forholdet mellom kjønn, arbeidsliv og samfunn.
Ved siden av å være et individuelt kjennetegn er kjønn i alle samfunn også et organiserende prinsipp for fordeling
av arbeid og makt. Studietilbudet diskuterer spørsmål i tilknytning til dette. Har vi fått et likestilt samfunn der kjønn
ikke lenger oppleves som eller ‘er’ viktig ? Fins det fortsatt ulike normer og idealer for kvinner og menn ? Hvilke
forestillinger har vi om hva som er ‘mannlig’ og ‘kvinnelig’ i vårt samfunn ?
Forutsetning: Ingen.
Innhold: Emnet tar utgangspunkt i at endringer i forholdet mellom kvinner og menn utgjør en av de største
samfunnsmessige forandringene i senmoderne tid, og at denne endringsprosessen mellom kjønnene fortsatt
foregår. Emnet vil vise hvordan endringer og stabilitet i kjønnsforholdet gjør seg gjeldende på ulike områder i dagens
samfunn, som utdanning og arbeidsliv, teknologi, media, kjærlighet og seksualitet, og i offentlig politikk. Emnet viser
at disse endringene kan være av forskjellig karakter og styrke.
Undervisningsform: Studiet er organisert med forelesninger og øvinger hvor studentene blir aktivisert gjennom
arbeid med pensumlitteraturen og med dagsaktuelle spørsmål. Studietilbudet er samorganisert med de frie studier.
Forelesningene vil være felles.
Kursmateriell: Kompendier.
Eksamensform: Skriftlig.
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