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Mastergradskurs i russisk politikk
i St. Petersburg
Vårsemesteret 2011
Har du lyst til å tilbringe et semester i St Petersburg? Ønsker du et bedre innblikk i russisk
politikk og samfunn? Nå har du muligheten til å følge to kurs gitt av Baltisk-teknisk universitet
og tilrettelagt for norske studenter av Det norske universitetssenter i St. Petersburg (DNUSP):
•

Electoral Politics in Contemporary Russia: Political Parties, Voters, and Institutions

•

Russian Foreign and Security Policy

Kursene er hver på 15 ECTS, det vil si at de til sammen utgjør et fullt semester, og vil bli
godkjent som emner i en norsk mastergrad. Eksamensformen er innlevering av kurspaper og 3
timers skriftlig eksamen på begge kursene. Det benyttes vanlig norsk (europeisk) karakterskala.
Undervisningsspråk er engelsk. Det kreves ingen forhåndskunnskaper i russisk. Men vi har et
tilbud om innføringskurs som mastergradsstudentene kan benytte seg av. Det anbefales for å få
mest mulig ut av oppholdet i Russland.
Semesterstart i St. Petersburg er medio februar og semesteret varer i 90 dager. Det forventes at
studentene gjør seg kjent med deler av pensum på forhånd.
Undervisningen foregår på universitetssenteret hvor det er meget gode arbeidsforhold. Se
http://www.hf.uio.no/st-petersburg
Kursene er åpne for studenter som er tatt opp på mastergradsstudium i statsvitenskap eller
tilsvarende ved UiO, UiB, NTNU eller UiT. Bachelorstudenter som søker om opptak på
mastergrad ved disse universitetene høsten 2010 kan også søke, og vil bli tatt opp under
forutsetning om at de kommer inn på masterprogram ved et av de norske universitetene.
DNUSP ordner visuminvitasjoner og skaffer bolig (leilighet eller hybel).
Søknadsfristen for vårsemesteret 2011 er 15 september 2010.
For mer informasjon kontakt undervisningsansvarlig for kursene:
Arild Moe på arild.moe@fni.no, tlf. 67 11 19 27, eller administrasjonen ved DNUSP
administrator@norunivspb.ru
Det norske universitetssenter i St. Petersburg er et statlig samarbeidstiltak mellom universitetene i Bergen,
Oslo, Tromsø og Trondheim (NTNU). Universitetssenteret er tverrfaglig og har som målsetting å fremme og
legge forholdene til rette for forskningssamarbeid mellom Norge og Russland. Det står under ledelse av et
styre med representanter fra de deltakende institusjoner. Virksomheten i St. Petersburg ledes av en
instituttleder utsendt fra Norge, som innehar en fast vitenskapelig stilling ved et av de samarbeidende
universiteter.

