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Boka diskuterer de grunnleggende spørsmålene i politisk analyse, og spør blant annet:
- Kan politikk studeres vitenskapelig?
- Hva er forutsetningene for demokrati?
- Hvordan er det mulig å avdekke makt og innflytelse?
- Hvor går skillet mellom politikk og administrasjon?
- Hvilke konfliktstrukturer har oppstått etter den kalde krigen?
- Hva påvirker den internasjonale politiske økonomien?
Denne femte utgaven er gjennomgående oppdatert ut fra nye politiske forhold og ny forskning og er utvidet
med nytt stoff om blant annet demokratisering og regimeendring, internasjonal politisk økonomi og europeisk
integrasjon.
Politikk handler om makt, ideer og muligheter for endring. På statsvitenskap lærer du om politiske prosesser
og hvordan disse påvirker oss. Dagens. Hvordan styres våre samfunn og hvordan opptrer vi som mennesker
oppi alt dette? Statsvitenskap omfatter så vel styringsproblematikk på lokalt, nasjonalt og. Utdanningen gir
innsikt i hvordan et samfunn er organisert og styrt politisk, om politiske system på ulike nivå, og om hvilke
politiske handlinger samfunnets. ISV gratulerer professor emeritus Bernt Hagtvet med Eilert Sundts

forskningspris for sin forskning ekstreme politiske bevegelser, demokrati, menneskerettigheter, og.
Bachelorprogrammet i statsvitenskap består av. Ex.phil.
og ex.fac.
(20 studiepoeng) 90 studiepoeng i statsvitenskap (90-gruppe) 40 studiepoeng innenfor et. Politikk til høyre –
politikk til venstre! Statsvitenskap er studiet av politisk virksomhet i og mellom samfunn – lokalt, nasjonalt og
internasjonal Statsvitenskap er det systematiske studiet av politikk. Politikk kan avgrenses til offentlige
beslutningsprosesser, men kan også defineres vidt og inkludere alle. Bachelor i statsvitenskap. Som student i
statsvitenskap vil du beskrive og analysere politiske beslutningsprosesser og maktforhold på lokalt, nasjonalt
og. Foto: Privat. Av: Kaja-Elisabeth Dypvik. Med en masteroppgave om integrering av flyktninger, solide
kunnskaper om offentlig politikk og administrasjon, samt. Tittelen statsviter er forbeholdt personer med
mastergrad i statsvitenskap. Personlige egenskaper. Du bør kunne arbeide systematisk med teoretisk stoff.

