STUDIEPLAN
Bachelor internasjonal beredskap
180 studiepoeng
Campus Harstad

Studieplanen er godkjent av studieutvalget ved Fakultet
for naturvitenskap og teknologi den 23.10.2018

Navn på
studieprogram

Bokmål: Internasjonal beredskap - bachelor
Nynorsk: Internasjonal beredskap - bachelor
Engelsk: Bachelor international emergency management
Bachelor internasjonal beredskap

Oppnådd grad
Målgruppe

Studenter -som ønsker å øke sin kompetanse innenfor
samfunnssikkerhet og beredskap – og/eller har viktige funksjoner i en
krisesituasjon. Studiet vil ha relevans for personer i offentlig sektor,
privat næringsliv og frivillige organisasjoner som har
samfunnssikkerhet og beredskap som fokus, men også i næringer som
f.eks. transportsektoren på land og til sjøs.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

Aktuelle målgrupper inkluderer personer som ønsker å jobbe innen:
Politi, brann, helse, sivilforsvar, militære organisasjoner, sivile
organisasjoner, humanitære organisasjoner, direktorater og
departementer, fylkeskommuner og kommuner, privat virksomhet.
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:
 Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan
erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års
yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års
fulltids yrkespraksis.
eller
Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, hvorav minimum 2 år i
yrkesforhold. Deltidsstillinger omregnes til fulltid.


Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at man/du kan
gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur.
Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.



Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikk-kravet til
generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse


Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskaper:
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Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor sikkerhet
og beredskap med vekt på nordområdene.



Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om Norges beredskap, og
hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt.



Kandidaten har grunnleggende innsikt og forståelse for geografiske og
klimatiske forhold i nord, miljø og sårbarhet i et arktisk klima, og
hvordan mennesker innretter seg, oppfører seg og reagerer i et
ekstremt klima.



Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om
samfunnsvitenskapelig metode. Kandidaten kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innen eget fagområde.



Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor eget fagområde,
både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og
praksis.

Ferdigheter:


Kandidaten kan foreta begrunnede valg på bakgrunn av faglig
kunnskap og relevant forskning innenfor samfunnssikkerhet.
Kandidaten kan anvende metoder og analytiske tilnærminger for å
belyse praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor faget.



Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse før, under og etter
en uønsket hendelse og justere denne under veiledning.



Kandidaten kan innhente og anvende relevant informasjon fra inn- og
utland og relatert fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling før og etter en uønsket hendelse.



Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og
analytiske tilnærminger og fagterminologi. For eksempel ROS, proaktiv
stabsledelse og krisekommunikasjon.



Kandidaten kan planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser

Generell kompetanse:
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Kandidaten har innsikt i relevante beredskaps relaterte fag- og
yrkesetiske problemstillinger i samvirke med andre beredskapsaktører
både nasjonalt og internasjonalt.



Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver
og prosjekter som strekker seg over tid, alene og i samvirke som
deltaker i en gruppe, og i tråd med beredskapsetiske krav og
vitenskapelige retningslinjer.



Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger innenfor samfunnssikkerhet og
beredskap, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante

uttrykksformer.

Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet



Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
innenfor samfunns- og beredskapsfagområdet fra inn- og utland og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.



Kandidaten kjenner til vitenskapelig og teknologisk nytenkning
innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, og hvordan dette påvirker
samfunnsutviklingen både i inn- og utland.

Behovet for å utdanne mennesker som kan yte nødvendige tjenester i
ulike krisesituasjoner, er stort. Bachelorstudiet i internasjonal
beredskap gir studentene kompetanse innen samfunnssikkerhet og
beredskap, med fokus på viktige funksjoner som skal håndtere
uønskede hendelser i samfunnet. Studiet gir studentene
grunnleggende kunnskaper om samvirke på tvers mellom ulike
bransjer og samfunn, ferdigheter i å analysere og bedømme
situasjoner med uønskede hendelser hvor liv, ytre miljø og verdier kan
stå på spill, om evaluering og forebygging, og om utarbeiding av egnet
beredskap for slike situasjoner.
Sentrale tema for dette studiet er nordområdepolitikk,
naturkatastrofer, miljø og sårbarhet, organisasjon, ledelse og logistikk,
ledelse, risiko og risikostyring, og øvelsesplanlegging. Studiet har
enpraktisk tilnærming til de teoretiske kunnskapene, og gir studentene
ferdigheter i planlegging og gjennomføring av øvelser i
beredskapssammenheng.
Studiet kvalifiserer studentene til å ivareta utrednings- og
rådgivingsoppgaver i alle deler av samfunnet; offentlig sektor, privat
næringsliv og frivillige organisasjoner. Sammen med egnet
yrkespraksis kvalifiserer det også til ledelses- og spesialistoppgaver på
lignende områder.
Studiet er et samlingsbasertstudium med normert studietid på tre år.
Det er tre samlinger i semesteret. Undervisningen foregår
hovedsakelig ved UiT campus Harstad og ved Norges Brannskole,
Fjelldal. Mellom samlingene forventes det betydelig tid avsatt til
egenstudie, og det legges også inn obligatoriske arbeidskrav mellom
samlingene som må være bestått for å få mulighet til å gå opp til
eksamen.

I 5. -semester er det muligheter for studentene å ta emner i utlandet.
Tabell: Oppbygging Semester 10 studiepoeng
10 studiepoeng 10 studiepoeng
av studieprogram
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1. sem.

SIK-1501

SIK-1502

SIK-1503

høst

Beredskaps-

Innføring i

Innføring i metode

logistikk

beredskap

10 stp.

10 stp.

SIK-1504

SIK-1505

Nordområde-

Naturkatastrofer

2. sem.
vår

politikk

10 stp.
SIK-1506
Øvelsesplanlegging
og
Gjennomføring

10 stp.

10 stp.

3. sem.

SIK-2501

SIK-2502

SIK-2503

høst

Risiko, risikostyring

Operativ ledelse

Miljø og sårbarhet

og

10stp.

sårbarhetsanalyse

10 stp.

10 stp.

10 stp.
4. sem.

SIK-2504

SIK-2505

SIK-2506

vår

Sikkerhet og

Kriseledelse og

Anvendt

logistikk i kaldt

kommunikasjon

forskningsmetode

10 stp.

10 stp.

10 stp.

5. sem.

SIK-2507

SIK-2508

SIK-2509*

høst

Oljevernledelse

Farlig godt og

Praktisk

10 stp.

farlige stoffer

prosjektledelse

(HAZMAT)

10 stp.

klima

10 stp.
6. sem.

SIK-2510*

SIK-2511

vår

Kriser og

Bacheloroppgave

katastrofer i et
psykososialt
perspektiv
10 stp.

20 stp.

*Merknad SIK-2509 og SIK-2510 går over 5 og 6 semester, med
eksamen 6 semester
Undervisnings-,
lærings- og
vurderingsformer

Læringsaktiviteter er forelesninger, gruppeoppgaver og ekskursjoner på
samlinger. Det er tre samlinger i semesteret.
Flere emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før
studenten gis tilgang til eksamen. Opplysninger om obligatoriske
arbeidskrav og innleveringsfrister for disse, gis av faglærer ved
semesterstart.
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Det er kreves både selvstendig arbeid og samarbeid i grupper.
Bachelorgrad i internasjonal beredskap gir grunnlag for videre
masterstudier i inn- og utland. Et eksempel er Master i
samfunnssikkerhet, ved UiT Norges arktiske universitet.

Relevans

Uteksaminerte kandidater fra studiet har fått relevant arbeid i f.eks.
internasjonale hjelpeorganisasjoner, private bedrifter med ansvar for
sikkerhet, sivilforsvaret og brannvesen.
For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum
40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger og selvstudium,
gjennom hele semesteret.

Arbeidsomfang

Undervisnings- og
eksamensspråk

Skandinavisk, norsk og engelsk

Internasjonalisering Beredskap og samfunnssikkerhet er internasjonale fagfelt der ny
kunnskap ofte publiseres på engelsk, og pensumlitteratur vil i flere
emner også være på engelsk. Studenter vil få tilgang til den
internasjonale forskning på fagfeltet gjennom eksempler på
forskningsprosjektet til faglige ansatte, eller gjennom internasjonale
gjesteforelesere.
Studentutveksling
Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som
ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig kontakte
internasjonal koordinator ved fakultetet.
Emnene planlagt gjennomført i utvekslingsoppholdet må søkes
forhåndsgodkjent etter dialog med studieleder. Studiet har anbefalte
utvekslingsavtaler med følgende institusjoner:
- Stockholms universitet, Sverige
- University of Alaska Fairbanks, USA
Administrativt
ansvarlig og faglig
ansvarlig

Fakultet for naturvitenskap og teknologi er administrativt ansvarlig for
studieprogrammet, og det faglige- og administrative ansvaret er lagt til
Institutt for teknologi og sikkerhet.

Kvalitetssikring

Studiet skal kvalitetssikres i henhold til retningslinjene ved UiT Norges
arktiske universitet.
Studieprogrammet evalueres hvert år, og emnene minimum hvert 3.
år. Evalueringen foregår i møter – muntlig mellom studenter og
ansatte. Den kan og foregå ved bruk av anonyme spørreskjema.
Studiested er ved UiT campus Harstad og enkelte samlinger på Norges
Brannskole (NBSK), Fjelldal og UiT Harstad. Studentene er selv
ansvarlig for reise og opphold.

Andre
bestemmelser
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