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Innledning

Sosialantropologisk institutt (SAI) står overfor mange spennende utfordringer.

SAI har arbeidet med å gå igjennom hele sitt undervisningstilbud. Det er allerede utviklet et nytt
mellomfagstilbud. Et grunnleggende premiss for arbeidet har vært ønsket om å sikre den faglige
kvaliteten på tilbudene, med varierte studie- og undervisningsformer og eksamensordninger som
styrer studentenes læring på en god måte.

I det nye mellomfagtilbudet har instituttet gått bort fra forelesninger i store auditorier og over til
seminarbaserte kurs for deler av tilbudet. Kursene innebærer arbeidsformer som krever aktiv
studentforberedelse og deltakelse.

2002 vil være preget av iverksettingen av ”studiekvalitetsreformen” (Stortingsmelding 27), og det
arbeidet som er lagt ned i utviklingen av det nye mellomfaget vil være en viktig bidragsyter i
implementeringen av reformen.  SAI ønsker å benytte grunntanken i dette nye mellomfagstilbudet
også på de andre nivåene, innenfor de tilgjengelige ressursmessige rammer.

Hensikten er å sette studentenes læringsprosesser og - resultater i sentrum for
studieplanleggingen, undervisningen og eksamensformene. Med forskjellige typer studenter, ser
vi behov for å differensiere studietilbudet slik at det er bedre tilpasset ulike behov. Kravene til
studiekvaliteten skjerpes som følge av endringer i etterspørselen fra både studenter og
arbeidslivet. Kravene følger også av nye teknologiske muligheter for bruk og spredning av
nettbasert læringstilbud, og av økende konkurranse om studentene blant nasjonale og utenlandske
institusjoner.

SAI ønsker å forbedre kontakten med sine tidligere studenter og å være et utadrettet
universitetsinstitutt. I den sammenhengen hører en alumni - organisasjon naturlig hjemme, og vi
vil arbeide for at dette kan bli en attraktiv arena for våre tidligere studenter.

SAI anerkjenner at høy kvalitet er nødvendig for å kunne delta i fremste rekke i
kunnskapsutviklingen nasjonalt og internasjonalt. SAI ønsker derfor å bygge opp flere
spissmiljøer som ligger i forskningsfronten. Vi deler kollegiets oppfatning av at høy kvalitet er ett
av de viktigste og sikreste fortrinn i den økende konkurransen om forskere, studenter og
økonomiske ressurser. SAI vil derfor arbeide videre med å bygge opp allerede etablerte
spissmiljøer, samtidig som vi ønsker å legge forholdene til rette for etablering av nye. Et viktig
virkemiddel i den anledning er å knyttet til seg internasjonalt anerkjente forskere fra inn - og
utland.

Bestyrer Eduardo Archetti Kontorsjef Max Demuth



Årsplan 2002 Sosialantropologisk institutt

ÅRSPLAN SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT

UNDERVISNING
Mye av arbeidet som skjer ved SAI i 2002 vil være knyttet til implementeringen av
”Studiekvalitetsreformen”. Dette er en reform som griper inn i alle deler av undervisningen ved
instituttet. Arbeidsutvalget som vil utforme forslagene til den nye gradsstrukturen for styret vil
være FOU. Arbeidsgruppene som vil bli nedsatt vil rapportere til FOU som vil ta saken videre til
styret.

Innføring av Bachelorgrad i sosialantropologi:
Følgende arbeidsgrupper vil bli oppnevnt for arbeidet med en disiplin basert Bachelorgrad i
sosialantropologi.

KURS

(med foreløpige navn)
MODULANSVARLIGE

Hovedansvarlig for arbeidsgruppen uthevet
Innføring i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen

Eduardo Archetti
Knut Nustad
Kathinka Frøystad
(Marianne Lien, fra sommer 2002)

Regional etnografi: jordens folk og
kulturelt mangfold.

Sarah Lund
Harald Beyer Broch
Thorgeir Kolshus
(Unni Wikan, fra sommer 2002)

Former for ulikhet: sosiale hierarkier o
maktforhold

Christian Krohn-Hansen
Aud Talle
Anne Waldrop
Dag Tuastad

Symbolbruk og erkjennelses-former Odd Are Berkaak
Signe Howell
Arve Sørum

Økonomi – det materielle livs
organisering

Arne Kalland
Harald Beyer Broch
(Marianne Lien, fra sommer 2002)

Begrepsdannelse, sentrale temaer og
debatter i sosial-antropologien.

Tenkes foreløpig videreført som idag

Human- økologi (utredes) Arne Kalland
Harald Beyer Broch

Metode / minifeltarbeid /
masterprosjekt (utredes – sees i
sammenheng med tverrfaglig
metodemodul)

Signe Howell
Aud Talle

Fordypningskurs ALLE
allerede eksisterende kursopplegg kan videreføres
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Arbeidet med bachelorgraden vil forholde seg til følgende tidsplan:

Dato Frist for å:

20.
februar

Levere et beskrivende og fengende forslag til modulens navn til FoU, samt en kort
beskrivelse av faglig mål for kurset.
Instituttet skal levere oversikt over sin ’modulportefølje’ til fakultetet.

4. april
og senere
møter

Orientere FoU om planer for organiseringen av kurset:

• forslag om undervisnings- og studieformer, inkludert forslag om hvorvidt kurset
bør gå intensivt eller strekke seg ut over et semester, og antatt behov for
undervisningspersonell utover de kursansvarlige (innleide forelesere/
undervisningsassistenter/ seminarledere med mer.)

• forslag om evalueringsformer.

Som koordinerende instans skal FoU se studietilbudet i en helhet, og må bl.a. sørge for
at studentene får et variert studietilbud m.h.t. undervisnings- og evalueringsformer.

6. mai Arbeidsgruppene leverer forslag til studieplan for modulene, som kan inngå i
beskrivelsen av studieprogrammet Bachelorgrad i sosialantropologi som skal vedtas av
styret.

- Mål og nivå for kurset
- Forkunnskapskrav
- Kursets oppbygning og innhold
- Undervisningsformer
- Evalueringsformer

Konkret pensuminnhold må ikke være klart til dette tidspunktet.

I sammenheng med modulforslagene skal det utarbeides studieprogram for
bachelorgraden i sosialantropologi. Harald Beyer Broch og Kristin Fossum er
ansvarlige for at et forslag utredes overfor FOU. Studieprogrammet skal beskrives i en
gitt mal, som skal inneholde

- Kompetansemål (hvilken kompetanse studenten oppnår gjennom studieprogrammet,
kunnskapsnivå, ferdigheter etc. )

- Økonomiske konsekvenser av programmet (innteksts- og kostnadsberegninger vil utføres av
støttefunksjonen ved SAI/SV)

- Fordypning /obligatorisk moduler
- Struktur for programmet
- Oversikt over hvilke masterstudier studiet kvalifiserer for
- Vurdering om programmet skal ha en eller flere ”linjer”
- Skisse til eventuelle utvekslingsavtaler
- Vurdering av om modulene kan brukes i andre programmer
- Antydning av opptaksrammer for programmet og eventuelle enkeltmoduler

Det er vedtatt noen felles rammer for studieprogrammene ved SV-fakultetet. Følgende
punkter er sentrale::

- OBLIGATORISKE MODULER: Hvert studieprogram må inneholde minimum 80-90
studiepoeng som er obligatorisk for studieprogrammet.

- 40 studiepoeng skal være FRIE
- Alle studieprogram skal gi mulighet for OPPTAK TIL MASTER.
- Alle studieprogram skal ha en INTRODUKSJONSMODUL det første semesteret (på 10

eller 20 studiepoeng) der studentene skal bli ekstra godt fulgt opp. Det anbefales at de to
første semestrene i programmet tilrettelegges for nye studenter.

- FORBEREDENDE: Det anbefales at studieprogrammene legger inn exphil det første
semesteret og exfac det andre semesteret.
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- INTERNASJONALISERING: Alle studieprogram bør ha et utvekslingsprogram med ett
eller flere utenlandske universitet OG tilby moduler på engelsk.

- For opptak på master kreves det at bachelorgraden inneholder minst en METODEMODUL
- Studieprogrammene må ha FORDYPNING.

o Når skal fordypningen legges inn?
o Hvor mye fordypning skal programmene ha?
o Hvilken type fordypning skal kreves? Skriftlig oppgave, mediepresentasjon eller

annet?
- Viktig å skape et godt STUDIE- og LÆRINGSMILJØ.

30. mai - FOU behandler studieprogram for bachelorgraden i sosialantropologi.

30. mai Arbeidsgruppene leverer pensumforslag for følgende moduler
Innføring i sosialantropologi
Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold.
Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold
Instituttet satser på å starte undervisningen i disse kursene allerede våren 2003. Det
betyr at for disse kursene må også pensum utarbeides i løpet av inneværende semester.
Ut fra behovet for progresjon i graden vil kunnskapene fra grunnkurset og regional
etnografi ligge i bunnen for kursene på høyere nivåer. Det er også derfor særlig
hensiktsmessig at pensum til disse kursene utarbeides tidlig.

6. juni Instituttstyret vedtar studieprogram for bachelorgraden i sosialantropologi og
oversender dette til implementeringsgruppen ved SV-fakultetet.

Høst 2002 Arbeidsgruppene utarbeider pensum til de resterende moduler, og detaljplan for
undervisningstimetall osv.

Faglig ansvarlig: Harald Beyer Broch

Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum

Tverrfaglige Bachelorprogrammer:
SAI vil også delta i arbeidet med en rekke tverrfaglige Bachelorprogrammer.

Arbeidsgruppe Medlemmer Leder/sekretær

Implementerings-gruppe Terje Wessel (ISS)
Dag Album (ISS)
Erik Biørn (PSI)
Olav Wicken (TIK)
Harald Beyer Broch (SAI)
Raino Malnes (ISV)
Karl Halvor Teigen (PSI)

Gunn Elisabeth Birkelund (prodekan

Kristin Nordseth (prosjektleder)

Bachelor i Internasjonale
relasjoner/Politisk økonomi

Knut Nustad (SAI)
Lars Mjøset (ISS)
Tor Egil Førland (HI, HF)
Gabriele Mundaca (ØI)
Marianne Knarud (SU)

Janne Haaland Matlary (ISV)

Max Demuth (SAI))
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Bachelor i Kultur og
kommunikasjon

Odd Are Berkaak (SAI)
Rolf Mikkel Blakar (PSI)
Ove Solum (IMK)
Anders Cameron (SU)

Ivar Frønes (ISS)

Kristin Fossum (SAI)

Bachelor i Offentlig
administrasjon og ledelse

Nils Henrik von der Fehr (ØI)
Harald Vike (SAI)
Tor Endestad (PSI)
Arvid Fennefoss (ISS)
Nina Due (SU)

Harald Baldersheim (ISV)

Lars Mørk (ØI)

Bachelor i Utvikling og milj Bente Herstad (SUM)
Jan Hesselberg (ISS)
Karin Dokken (ISV)
Kalle Moene (ØI)
Toril Pedersen (SU)

Arne Kalland (SAI)

Beate Kværnes Langset (adm)

Modul i Kvalitativ metode Tove Thagaard (ISS)
Werner Christie Mathisen (ISV)
Heidi Mork Lomell (krim)

Aud Talle (SAI)

Gunn Gallavara (adm)

Modul i Exfac Tom Christensen (ISV)
Aanund Hylland (ØI)
Ragnvald Kalleberg (ISS)
Karl Halvor Teigen (PSI)
Kjersti Ericsson (krim)

Signe Howell (SAI)

Svein-Erik Grøndahl (adm)

Lærerutdanningen Thomas Hylland-Eriksen (SAI)
Hilde Bjørnland (ØI)
Astrid Bastiansen (PSI)
Sigurd Skirbekk (ISS)
Hans Solerød (ISS)

Tore Hansen (ISV)

Thomas Sandvik (ISS)

Studieprogram organisert utenfor fakultetet

Bachelor i IKT og samfunn Ingar Roggen (ISS)
Stein Bråten (ISS)
Thomas Hylland Eriksen (SAI)
Sylvi Endresen (ISS)
Tor Endestad (PSI)
Trond Enger (SU)

Studiet er et tverrfaglig program.
Organiseringen av studiet er ikke
fastlagt, men dette er SVs
representanter i arbeidet med
studieprogrammet

Bachelor i Kvinne og
kjønnsstudier

SVs representanter:
Tone Schou Wetlesen (ISS)
Hanne Haavind (PSI)

Elisabeth L'orange Furst (SAI)

Bachelorprogrammet organiseres a
SKK – SV tenkes å bidra med
moduler i Kjønn og samfunn.

Hilde Bondevik (SKK)

Bachelor i Kriminologi
organiseres av jus

Kjersti Ericsson (Krim)
Anne Waldrop (SAI)

Willy Pedersen (ISS)

Heidi Mork Lomell (krim)
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Faglig ansvarlig: Harald Beyer Broch

Administrativt ansvarlig: Kontorsjef

Innføring av Master i sosialantropologi
SAI vil i løpet av 2002 utarbeide en master i sosialantropologi. Sentrale problemstillinger for
dette arbeidet vil være:

• Hvordan skal vi utforme en mastergrad som både kvalifiserer til videre forskerutdanning
og til andre karrierer i det offentlige og private næringsliv?

• Hvordan skal vi legge bedre til rette for gjennomføring i løpet av normert studietid, og
hva skal være normert studietid?

Faglig ansvarlig: Her vil et mindre utvalg bestående av bestyrer Eduardo Archetti, FOU-leder
Harald Beyer Broch og hovedfagsansvarlig Arve Sørum utarbeide et forslag for FOU. Dette
forslaget vil så FOU behandle og ta videre til styret.

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Frist for arbeidet: Studieprogram for master må oversendes fakultetet 6. juni.

Innføring av PhD i sosialantropologi
Doktorgrads ansvarlig Aud Talle vil i samarbeid med studiekonsulent Kristin Fossum utarbeide et
forslag til PhD i sosialantropologi for FOU som så vil ta saken videre til styret.

Faglig ansvarlig: Aud Talle

Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum

Innføring av nytt karaktersystem
Samtidig med innføringen av et nytt gradssystem vil man for alle nivåer arbeide med innføringen
av et nytt karaktersystem.

Faglig ansvarlig: FOU-leder Harald Beyer Broch

Administrativ ansvarlig: Thomas Walle

System for systematisk evaluering
Sosialantropologisk institutt ønsker å innføre et system med systematisk evaluering av
undervisningen som gies ved instituttet. Det er ønskelig at alle moduler evalueres samtidig som
systemet i liten grad er ressurs krevende.

Faglig ansvarlig: FOU-leder Harald Beyer Broch

Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum

Utenlandsopphold som del av BA
SAI ønsker å gi alle BA studenter et tilbud om utenlandsopphold. Instituttet vil arbeide aktivt med
Det samfunnsvitenskapelige fakultet for å inngå avtaler med utenlandske universiteter.
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Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum

Engelsk språklig tilbud
SAI ønsker å gi alle BA studenter et tilbud om utenlandsopphold og et tilbud for at utenlandske
studenter kan ta moduler hos oss. SAI vil derfor forplikte seg til å gi utvalgte engelskspråklige
moduler, og i samarbeid med de andre enhetene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet utarbeid
fullverdig engelsk språklig studietilbud

Faglig ansvarlig: FOU-leder Harald Beyer Broch

Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum

Informasjon
Sosialantropologisk institutt vil i samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet lage en
informasjonsstrategi om nye studieprogrammer. Men vil særlig legge vekt på informasjon overfor
videregående skole i samarbeid.

Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Lage en nettbasert introduksjon til faget for nye studenter
Den nye studietilbudet krever ny informasjon. Vi vil i dette arbeidet særlig rette våre
oppmerksomhet mot elever i den videre gående skolen

Faglig ansvarlig: Knut Nustad og Geir Thomas Hylland Eriksen

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Moduler som etter- og videreutdanning
SAI vil aktivt vurdere ulike moduler som vil bli gitt innenfor de nye gradene i forhold til etter- og
videreutdanning.

Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Vurdere læringsmiljøet på MA, særlig utnyttelsen av skriveplasser.
SAI vil gjennomgå læringsmiljøet for våre studenter. Det vil skje i samarbeid med fakultetet i
forbindelse med at psykologisk institutt flytting sommeren 2002. Man vil særlig se på
arbeidsmiljø og utnyttelsen av skriveplasser på høyere grad.

Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef
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Holde staben informert og koordinert gjennom stabsmøter.
Avholde Seminar for alle ansatte sensommer 2002 samt januar 2003.

Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Vurdere, og eventuelt innføre, IKT-baserte undervisningstilbud
SAI vil også vurdere å sette i gang undervisningstilbud knyttet til IKT som redskap for læring og
formidling. Dette vil dels være som informasjonsverktøy for alle undervisningstilbud, men ikke
minst som et tilbud for deltidsstudenter.

Faglig ansvarlig: Knut Nustad

Administrativ ansvarlig: Kristin Fossum

Tid: 2002

Alumni-ordning.
Etablere alumni-ordningen som et attraktiv tilbud til våre tidligere studenter.

Faglig ansvarlig: Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Helene Smith

FORSKNING

Stimulere til økt internasjonal publisering
Innføringen av forskningsmodul i budsjettmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
forsterker ønsket om legge til rette for internasjonal publisering. SAI har som mål å øke andelen
av internasjonal publikasjoner (som inngår i fakultetets beregningsgrunnlag).

Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Legge til rette for forskningsnettverk.
SAI vil aktiv arbeide for at våre ansatte har mulighet til å bygge opp og vedlikeholde
forskningsnettverk:

Faglig ansvarlig: Bestyrer

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Informasjon om forskning
SAI vil forbedre informasjonen om forskningsaktiviteten ved instituttet, med særlig vekt på å nå
nye studenter. SAI vil arbeide med å oppdatere prestasjonen av vår forskning og videre utvikle
den i tilknytning til oppdateringen av forsknings informasjonssystemene ForskDok og FRES

Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti
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Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Forskningsområder
SAI vil aktivt støtte opp under forskningsområde knyttet til prosjektene: ”Transnational flows of
concepts and substances”og ”natur og samfunn”.

SAI vil støtte og legge til rette for at prosjektet ”natur og samfunn” søker og oppnår ekstern
finansiering i 2002.

Faglig ansvarlig: Bestyrer Eduardo Archetti

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Vurdere å forsette med stimuleringsmidler
Faglig ansvarlig: Bestyrer

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Gjennomført tid: 2001

ADMINISTRASJON

Sikre den faglige utvikling blant det administrative personalet
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef

Gjennomført tid: 2002

Utnytte FS (felles studentsystem)
Utnytte FS (felles studentsystem) på en optimal måte i forbindelse gradsreformen, inkl. å bruke
undervisningsmodulen i FS

Administrativ ansvarlig: Kontorsjef/Kristin Fossum

Gjennomført tid: 2002


