Aspirantopptaket 2019
Skriftlig prøve (5 timer)
I denne skriftlige delen av utvelgelsesprosessen ønsker vi å teste dine evner til å
analysere problemstillinger som er relevante for norsk utenrikstjeneste. Du må gjerne
trekke veksler på din eventuelle akademiske fagbakgrunn. Du står fritt til å fortolke og
avgrense oppgaven, så lenge du gjør dette klart innledningsvis.
Ved siden av din evne til å drøfte og analysere den valgte problemstillingen vil vi i
bedømmelsen også vektlegge at du skriver klart og tydelig samt at du har god norsk
rettskrivning. Bedømmelsen vil være basert på vanlig standard for bedømmelse av
vitenskapelige arbeider ved universitet og høgskoler - med det unntak at det her ikke
foreligger noe pensum besvarelsen skal relateres til.
Oppgaven er todelt:
A) Essay-oppgave
B) Oppsummering: Essay-oppgaven skal avsluttes med en oppsummering av
hovedpoengene i besvarelsen din på ca. en halv side (inntil ca. 1600 tegn inkludert
mellomrom).
Oppgave: Essay. Besvar kun én av de tre oppgavene.
Oppgave 1
Gjør kort rede for betydningen av internasjonal rettsorden og mellomstatlig samarbeid i
det internasjonale statssystemet. Diskuter i hvilken grad og hvordan norsk
utenrikspolitikk kan bidra til å styrke den internasjonale rettsorden og mellomstatlig
samarbeid. Hvilke rettsregler og mellomstatlige organisasjoner mener du er særlig
viktige å beskytte og hvorfor?
Oppgave 2
Det står stadig oftere i de globale økonomiske utsynene til internasjonale
organisasjoner som IMF, Verdensbanken og OECD at det blir mørkere skyer på
horisontene. Samtidig nedjusterer de vekstprognosene sine. Hva er etter din mening de
viktigste årsakene til svekkelsen av den globale økonomiske veksten? Diskuter hvilke
konsekvenser (f. eks. økonomisk, politisk, sosialt) svakere global vekst kan ha
internasjonalt og for Norge spesielt. Hvilke utenrikspolitiske virkemidler har Norge
dersom man ønsker å stimulere til global økonomisk vekst?
Oppgave 3
Migrasjon anses av mange som en av de største utfordringene verden står overfor.
Redegjør for det du anser som de viktigste årsakene til og konsekvensene av økt
migrasjon. Diskuter mulige politiske virkemidler for å motvirke de negative
konsekvensene av migrasjon – med vektlegging av både globale, regionale og nasjonale
tiltak.

