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Endring i studieplan – sosialantropologi 

Sosialantropologi ønsker å gjøre endringer i det obligatoriske emnet SOSANT9100 Recent 

Theory in Anthropology (10 sp). Endringene går blant annet ut på at SOSANT9100 deles i to 

emner på 5 sp hver, se vedlegg for detaljert beskrivelse av endringene. 
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Sosialantropologisk institutt ønsker å gjøre endringer på SOSANT9100 Recent Theory in 

Anthropology. Dette kurset gir i dag 10SP og vi arrangerer det i samarbeid med Universitetet 

i Bergen hvor vi har ansvaret annenhver vår (våren 2017 arrangeres det av UiB). Vi ønsker å 

fortsette samarbeidet med UiB, men vi ønsker å arrangere emnet både på våren og på 

høsten – i form av to 5SP-emner. Vårkurset vil fortsatt gis i samarbeid med Bergen mens 

høstkurset vil gis av en av våre fast ansatte, og fortrinnsvis i samarbeid med en internasjonal 

samarbeidspartner. Våre kandidater må gjennomføre emnet to ganger for å få godkjent 

utdanningsplanen. Vi ønsker å innføre dette som en prøveordning gjeldende fra høsten 

2017.  

Vi ønsker ikke å halvere omfanget av emnet. Dette fordi vi anser det opprinnelige emnet 

som for lite krevende i forhold til å skulle tilsvare 10 studiepoeng. De viktigste endringene er 

at vi nå antyder at pensum kan være ca. 5-600 sider, som er vesentlig mindre enn det som er 

gitt på 10SP-emner, og at lengden på essayet er endret fra 7000 ord, til 6-7000 

ord.  Omfanget av undervisning vil være ca. 3 dager, som tidligere.   Dette tilsvarer 21- 24 

arbeidstimer med undervisning (1SP). Vi anslår at 40- 50 timer vil gå med til forberedelse 

(2SP) og ytterligere 40-50 timer til å ferdigstille essay (2SP), i alt 5SP eller 3-4 

arbeidsuker.  Endringene omfatter også en liten endring i organisering: Istedenfor at PhD-

leder peker ut hvem som skal gi kurset, inviterer vi alle ansatte til å komme med forslag til 

kurstema og samarbeidspartner. Vi informerer samtidig om at vi vil gjøre endelig utvalg på 

basis av blant annet graden av relevans for egne studenter på det tidspunkt kurset gis. 

Bakgrunnen for disse endringene er SAI er i ferd med å gjennomgå PhD-programmet med 

tanke på ulike forbedringspunkter. Med disse endringene håper vi å styrke PhD-programmet 

gjennom: 

 

-bredere og mer fleksibel og variert kursportefølje  

- flere kontaktpunkter mellom fast ansatte og stipendiater (ettersom flere vil holde kurs) 

-at flere av de fast ansatte vil motiveres til å sette seg inn i stipendiatenes interesseområder 

(ettersom en rimelig god match er en forutsetning for å få holde kurset) 

-at mer av stabens samlede ekspertise kommer kandidatene til gode 

-at stipendiatene dermed eksponeres for en større faglig bredde 

-styrket internasjonalisering på alle nivå  

-oppnå et riktigere samsvar mellom kursets arbeidsomfang og studiepoeng 

 

Tiltaket er et 'svar' på evalueringens spesifikke oppfordring til SAI om at 'the track would 

benefit from reviewing its more analytical-theoretical course provision',  og 'we recommend 

that the track consider reviewing and expanding its provision of more advanced research 

training'.  Istedenfor å gjøre dette i utelukkende i samarbeid med andre norske 

antropologimiljø (slik vi allerede gjør det med Bergen, og vil fortsette å gjøre) vil dette 

tiltaket åpne for mer direkte samarbeid med sterke antropologimiljø i Norden og i Europa 

eller USA for øvrig.  

 



Vi kan ikke se at en eventuell endring fra ett emne på 10SP til to emner på 5SP (som 

undervises både høst og vår) vil ha noen negative konsekvenser for våre kandidater. Vi kan 

heller ikke se at det er nødvendig med en overgangsordning da to av de nye emnene (5 SP) 

vil registreres i utdanningsplanen som ekvivalent med ett (nåværende) 10 SP emne.  
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