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Generell informasjon om graden
Bachelor i utviklingsstudier er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.

Normert studietid for utdanningen er 3 år og den har et omfang av 180 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60
studiepoeng.

Bachelor i utviklingsstudier er en kvalifikasjon som inngår i første syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.

Informasjon om studieprogrammet
Bachelorprogrammet i utviklingsstudier er et tverrfaglig studieprogram som gir kunnskap om utviklingsproblematikk i land i
sør. Basert på elementer fra fag som samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi og statsvitenskap. 

Gjennom studiet tilegner studenten seg basiskunnskap i flere samfunnsfag samtidig som studenten velger fordypning i én
av de fire nevnte fagdisipliner. Studenten lærer å analysere utviklingsproblematikk i lys av globale prosesser,
internasjonale forhold og lokal kontekst. Studenten skal også være øvet i kritisk tenking, bruk av ulike metodiske
tilnærminger, muntlig presentasjon og skriftlig produksjon.

Studieprogrammet avsluttes med et selvstendig feltarbeid i et land i sør som munner ut i en bacheloroppgave i
utviklingsstudier.
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Grunnlag for vitnemål DEMO Universitetet i Oslo

Rask, Kristine Fødselsnr.: 160891 56789

Oppnådd grad: 01.12.2017

Navn: 
Grad: Bachelor i utviklingsstudier
Studieprogram: Utviklingsstudier

Karakter-
fordeling

Emne A B C D E KarakterTermin
Studie-
poeng  

1)

Examen philosophicum og examen facultatum

2,9 1997 høst 15  Examen philosophicumEXPHIL96

2,1 1998 vår 15  Examen facultatum, allmennvariantenEXFAC96A

Programdefinerte emner av minst 120 studiepoengs om fang

D 2005 vår 10  Fattigdom og fordeling i utviklingslandECON1910

D 2005 vår 10  DevelopmentSOSANT2530

D 2005 høst 10  Internasjonal politikk 2 (fordypningsemne)STV2200

D 2006 vår 20  Avslutningsemne i utviklingsstudierUTV3090

E 2007 høst 10  Interdiciplinary Research MethodologiesSUM3011

D 2007 høst 10  Innføring i utviklingsstudierUTV1000

E 2008 vår 10  Politikk og utviklingSTV2310

C 2012 høst 10  Politisk teori 1 (innføringsemne)STV1100

D 2012 høst 10  Offentlig politikk og administrasjon 1 (innføringsemne)STV1400

C 2017 vår 10  Komparativ politikkSTV1300

C 2017 høst 10  Internasjonal politikkSTV1200

Fritt valgte emner

D 2008 høst 10  Europeanization and globalizationSTV2210

C 2012 høst 10  Islam, kristendom og vestenRESA2001

C 2014 høst 10  Komparativ politikk 2 (fordypningsemne)STV2300

 Sum: 180,0

Oslo, 3. september 2018

1) For en forklaring på karakterfordelingen, se siste side.
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gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende 

Studieåret varer normalt 10 måneder. Et fullt studieår er beregnet til 1500 - 1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng.

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en 

kvalitative beskrivelser:

Studiepoeng- og karaktersystem

Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

Fremragende

Meget god

God

Nokså god

Ikke bestått

Tilstrekkelig

A

B

C

D

E

F

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser 
god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad
av vurderingsevne og selvstendighet.

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både 
manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser 
liten vurderingsevne og selvstendighet.

av perioden.

Karakterfordelingen viser fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A – F. Strykkarakter inngår
ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner
som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet

Karakterfordeling
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