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Historieløpet i PECOS
Siden studiereformen 2003 har Institutt for statsvitenskap (ISV) drevet det tverrfaglige, engelskspråklige
masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS). Opptaksrammen er 20 studenter, og søknadstallet
har vært langt høyere dette, med både norske og utenlandske søkere, både innenfor og utenfor EU. De
første årene var emnene i all hovedsak programspesifikke, og IAKHs bidrag til programmet var beskjedent.
Enkelte historikere veiledet og underviste på programmet, men disse ble lønnet direkte av ISV. Det var ikke
noe formalisert samarbeid mellom ISV og IAKH om PECOS.
Fra 2010 forsøkte ISV å finne en mindre ressurskrevende måte å drive PECOS på, først og fremst ved å
redusere antall programspesifikke emner og i stedet la PECOS-studentene ta engelskspråklige emner som
allerede ble gitt til masterstudenter i statsvitenskap. For å ivareta tverrfagligheten i en slik modell ønsket
ISV et sterkere historiefaglig innslag i programmet. Styret ved IAKH vedtok 16.03.2011 å innfri dette ønsket
ved å tilby et studieløp i historie innenfor PECOS. Dette innebar opprettelsen av seks engelskspråklige
emner i historie: det realhistoriske masteremnet HIS4421 War, Peace, and the Nobel Peace Prize;
engelskspråklige parallellemner til HIS4010 Grunnlagsproblemer og HIS4030 Prosjektbeskrivelse (som ble til
hhv HIS4011 og HIS4031); to 5 stp masterseminaremner uten paralleller på historieprogrammet
(PECOS4031 og PECOS4041); og en 30 stp masteroppgave i historie for PECOS-studenter. Etter opprettelsen
av IAKHs engelskspråklige masterprogram Modern International and Transnational History (MITRA) i 2017
har HIS4421 skiftet navn til MITRA4421 og HIS4011 er blitt erstattet av MITRA4010. IAKH gikk dessuten inn i
programrådet for PECOS. De siste årene har IAKH hatt lederen av programrådet, mens ISV har hatt
programmets daglige leder og programsekretær.
ISV vedtok i januar 2017 å legge ned PECOS for å spare ressurser, men SV-fakultetet påla i mars instituttet å
videreføre programmet av hensyn til de engelskspråklige studentene. IAKH hadde ingen del verken i den
ene eller andre av disse beslutningene.
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IAKHs deltakelse i PECOS etter styrevedtaket i 2011 må sies å ha kostet mer enn det har smakt. MITRA4421
er riktignok obligatorisk for alle PECOS-studenter og gir et positivt (om enn beskjedent) bidrag til
instituttets økonomi, samtidig som de statsvitenskapelige PECOS-studentene blir tilført tiltrengte (om enn
beskjedne) doser samtidshistorie. De øvrige, historieløpspesifikke, emnene er uforholdsmessig
ressurskrevende på grunn av det lave studentantallet: Siden 2011 har 20 PECOS-studenter tatt
mastergraden via historieløpet; 11 er stadig aktive. I snitt begynner fire–fem studenter i hvert kull på
historieløpet. Det gjør det vanskelig å forsvare de lærer- og studieadministrative ressursene som IAKH
bruker på PECOS. Ekstra vanskelig er det fordi det har vist seg at en stor del av de forholdsvis få PECOSstudentene som tar historieløpet, ønsker å skrive oppgaver som er mer presentistiske enn egentlig
historiske – og kanskje også mer statsvitenskapelige enn historiefaglige – og ofte om emner som IAKH ikke
har veiledningskompetanse på. I flere tilfeller har vi måttet finne veiledere utenfor instituttet. Vi ender kort
sagt opp med å bruke mye ressurser på studenter som egentlig ønsker seg en annen utdanning enn de kan
få på IAKH.
ISV mente i høst at IAKH burde forestå opptaket av de PECOS-studentene som ønsker å begynne på
historieløpet i 2018. IAKH avviste dette med henvisning til at instituttleder ønsker å trekke historie ut av
PECOS av grunnene nevnt i forrige avsnitt. All den stund de første studentene (nemlig de utenfor EU)
allerede kan søke opptak for 2018, må instituttet stå ved sine forpliktelser og gi studenter som ønsker å ta
historieløpet med start i 2018, et tilbud.
Instituttleder har gjort klart overfor statsvitenskap og PECOS-studentene at IAKH er rede til å tilby
MITRA4421 for PECOS-studenter også etter at instituttet for øvrig har trukket seg ut av programmet. Slik
kan et tverrfaglig element i PECOS ivaretas.
Siden det var instituttstyret som i 2011 vedtok at IAKH skulle gå inn i PECOS med et eget historieløp, må en
beslutning om å trekke IAKH ut, ikke tas av instituttleder, men må være opp til styret.

Forslag til vedtak:
IAKH vil fra 2019-opptaket ikke lenger tilby et historieløp i PECOS.

