Hva kan en bachelorkandidat fra Utviklingsstudier ?
Hvilken utdanning har en bachelorkandidat i utviklingsstuder?
• Utdanningen er tverrfaglig og flerfaglig i sin tilnærming.
• Utdanningen er treårig.
Om hovedområdene innenfor disiplinen
• Studiets kjerne består av et innførings- og avslutningsemne pluss fire obligatoriske utviklingsemner.
• Kandidaten har mulighet for en faglig fordypning, enten i samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi
eller statsvitenskap. Kandidaten kan også sette sammen en portefølje med utviklingsemner.
• På valgfri basis åpner studiet for feltarbeiderfaring fra utviklingsland og for å ta emner ved utenlandske universitet.
Felles obligatoriske fag/emner for alle studenter
• Innføringsemnet tar for seg sentrale begreper og diskusjoner vedrørende sosial-, økonomisk-, politisk- og
bærekraftig utvikling, globalisering, fattigdom og ulikhet.
• Studentene tar følgende fire kjerneemner. Emnet “North-South Development” diskuterer økonomiske og sosiale
skillelinjer mellom Nord og Sør samt årsaker til fattigdom og ulikhet. “Poverty and distribution in developing
countries” tar for seg hvordan fattigdom og ulikhet påvirker økonomisk utvikling. “Politikk og utvikling”
diskuterer ulike perspektiver for å analysere og forstå vilkår for demokrati, utvikling og politisk stabilitet i Sør.
“Development” diskuterer temaer som makt og kunnskap og lokale konsekvenser av utviklingsprosjekter i lys av
ulike utviklingsdiskurser.
• Avslutningsemnet samler trådene fra emner som er gitt tidligere i studieløpet. Ved bruk av tverrfaglig og flerfaglig
tilnærming analyseres en rekke grunnleggende problemstillinger og dagsaktuelle temaer i utviklingsdebatten.
Hva kan en bachelorkandidat i utviklingsstudier?
• Kandidaten har inngående forståelse av kompleksiteten i utviklingsprosesser.
• Kandidaten har teoretisk og empirisk kunnskap for å analysere styrker og svakheter ved ulike utvikingstiltak og
utviklingsstrategier.
• Kandidaten har gode kommunikative ferdigheter og trening i å gi en analytisk fremstilling av utviklingsspørsmål.
Hvorfor velge en bachelorkandidat i utviklingsstudier?
• Arbeidsgiver får en person som både har bredde- og dybdekunnskap om utviklingsproblematikk i sør.
• Den tverrfaglige og flerfaglige orienteringen i utdanningen gjør kandidaten i stand til å vurdere problemstillinger
fra ulike faglige ståsteder og kan dermed gi nyttige innspill til ulike beslutningsprosesser.
• Den tverrfaglige og flerfaglige orienteringen som blant annet legger vekt på respekt for ulike fagområders
tilnærminger, gjør at kandidaten har gode forutsetninger for samarbeid med eksperter på mer avgrensede problemfelt, samt at kandidaten har gode forutsetninger for å delta i teamarbeid.

”Behovet for samfunnsengasjerte mennesker som kan
kritisk analysere dagens store utfordringer innenfor
utviklingsproblematikk er økende. Den tverrfaglige
utdanningen Utviklingsstudier tilbyr har gitt meg
grunnlaget for å få innsikt og forståelse for ulike
perspektiver innenfor noen av verdens største
utfordringer: utvikling, bistand og miljø. Selvstendig
feltarbeidserfaring fra avslutningsemnet knyttet
tilegnet kunnskap om utvikling sammen med praktisk
erfaring på grasrotnivå. Den unike sammensetningen
av engasjerte studenter og dyktige forelesere sikret et eksepsjonelt godt fagmiljø.”
Randi Solhjell, forskningsassistent ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

