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Innledning 
Sosialantropologisk institutt (SAI) står overfor mange og spennende utfordringer i 2003.   
Først og fremst vil 2003 preges av iverksettingen av studiereformen. I 2002 ble det ved instituttet 
jobbet med å etablere de nye emnene og programmene, og høsten 2003 starter disse opp for fullt. 
Etableringen av de nye emnene og programmene har vært gjennomsyret av tanken om å sikre den 
faglige kvaliteten, slik våre studenter sikres læring på en god måte. Målet har vært at studentenes 
læringsprosesser, og resultatene av disse prosessene, settes i sentrum for studieplanleggingen, 
undervisningen og eksamensformene.  
 
Nødvendigheten av å sikre den faglige kvaliteten i våre studietilbud kommer som en følge av 
endringer i etterspørsel og krav fra både studenter og arbeidslivet. Kravene har også kommet pga 
nye teknologiske muligheter for bruk og spredning av nettbasert læringstilbud, og av økende 
konkurranse om studentene blant nasjonale og internasjonale institusjoner. 
 
Sosialantropologisk institutt vil legge til grunn UiOs virksomhetsidé, nemlig at: 
 
”Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som 
gjennom utvikling og deling av kunnskap og forståelse gir verdifulle bidrag til samfunnsutvikling 
og nyskaping.” 
 
Instituttet er av den oppfatning at for å få dette til, er høy kvalitet ett av de viktigste og sikreste 
fortrinn i den økende konkurransen om forskere, studenter og økonomiske ressurser. Høy kvalitet er 
helt nødvendig for å kunne delta i fremste rekke når det gjelder forskning, undervisning og 
formidling på både nasjonalt og internasjonalt plan.  
 
Sosialantropologisk institutt har pr. i dag to tematiske forskningsområder (NFR-finansierte 
"Transnational flows of concepts and substances" og ”Natur og samfunn”). I tillegg vil instituttet i 
2003 arbeide med å synliggjøre og definere flere viktige tematiske forskningsområder. 
 
 

 

 

Aud Talle     Max Demuth 
bestyrer     kontorsjef 
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UNDERVISNING 
 
Mye av arbeidet som skjer ved SAI i 2003 vil, som i 2002, være knyttet til implementeringen av 
studiereformen. Dette er en reform som griper inn i alle deler av undervisningen ved instituttet, og 
som vil være i hovedfokus også i 2003.  
 

Programstyret 
 
Som en følge av reformen er det fra 01.01.2003 opprettet et programstyre. Programstyret erstatter i 
hovedsak det gamle Forsknings- og undervisningsutvalget (FoU).  
 
Nytt er at programstyret, gjennom visebestyrer, har fått delegert myndighet fra instituttstyret til å stå 
for den løpende driften av instituttets studieprogrammer. Driften av studieprogrammene bygger 
imidlertid på et nært samarbeid mellom instituttledelse og programledelse. Utgangspunktet er at 
saker av overordnet fagpolitisk karakter diskuteres og vedtas i instituttstyret.  
 
Programstyret består av følgende personer:  
 
1. Visebestyrer (fra instituttstyret) og leder for programstyret: Professor Signe Howell.  
2. To studenter (fra instituttstyret). 
3. Programleder (fast vitenskapelig tilsatt ved instituttet) oppnevnt av instituttstyret med ansvar for 
bachelorgraden: Professor Arne Kalland. 
4. Programleder (fast vitenskapelig tilsatt ved instituttet) oppnevnt av instituttstyret med ansvar for 
mastergraden og ph.d.-graden: Professor Geir Thomas Hylland Eriksen.  
 
Visebestyrer er leder av programstyret i kraft av sitt verv. De to programlederne oppnevnes normalt 
for en periode på fire år. Studiekonsulenten med ansvar for studie- og forskningssaker er 
programstyrets sekretær. Sekretæren har talerett.  
 
Programstyret har ansvar for:  
 
a. Avgjørelser om hvilke emner som skal inngå i programmet. 
b. At de emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet. 
c. At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmet til enhver tid er ivaretatt. 
d. Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmet og på 
kvalitetssvikt. 
e. Vurdere tilpassing av emnene til programmets overordnete målsetting. 
f. Kvalitetssikring av programmet. 
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Implementering av bachelor- og masterprogrammene i sosialantropologi 
 
Bachelorprogrammet i sosialantropologi 
Våren 2003 ble undervisning i de fleste sosialantropologiske emner som inngår i 
bachelorprogrammet i sosialantropologi påbegynt. Unntaket her er SOSANT1300 og 
SOSANT1400, men i disse emnene er både pensum, undervisning og vurderingsformer klart.      
Innen 1. april vil utdanningsplan for perioden 2003-2007 oversendes fakultetet. 
Bachelorprogrammet i sosialantropologi vil starte opp høsten 2003.   
  
Faglig ansvarlig: Programleder for bachelorgraden. 
Administrativt ansvarlig: Kontorsjef og studiekonsulent. 
 
Masterprogrammet i sosialantropologi 
Masterprogrammet i sosialantropologi vil starte opp høsten 2003. Alle emner er definert i forhold til 
innhold og undervisnings- og vurderingsformer. Endelig pensum vedtas og emneansvarlige 
utnevnes i slutten av mars. Mastergradskomiteen avslutter sitt arbeid 31.03.03. Kriterier for opptak 
og rangering av søkere blir klart 27.03.03. 
 
Fra høsten 2003 vil det bli gitt undervisning og arrangert eksamen i emnene SOSANT4100 Nyere 
antropologisk teori og SOSANT4010 Metode og prosjektbeskrivelse. 
Søknadsfristen for opptak til masterprogrammet er 1. juni og opptaket vil foregå i juli.   
 
Faglig ansvarlig: Programleder for master-  og ph.d.-graden. 
Administrativt ansvarlig: Kontorsjef og studiekonsulent. 
 
Tidsplan for arbeidet med implementeringen av bachelor- og mastergraden 
 
Dato Fristen gjelder 
1. april • Rapportere til SV-fakultetet om vurderingstidspunkter 

(eksamensdatoer) for emner høsten 2003. 
• Legge inn i X-Metal: Alle emner på bachelorprogrammet 2003-2007: 

lærings-, undervisnings- og vurderingsformer, med spesifikasjon 
vedr. om emnene er obligatorisk eller valgfritt fordypningsemne 
innenfor 80-gruppen. 

• Utdanningsplan i bachelorprogrammet for perioden høst 2003 til vår 
2007 oversendes fakultetet. 

• Forslag til emnegruppe(r) som kan tas i bachelorprogrammet 
oversendes fakultetet. 

11. april • Søknadsskjema for opptak til masterprogrammet. 
• Rutiner for sammensetning av eksamenskommisjoner og for 

kvalitetssikring av karaktersetting. 
Høsten 2003 Oppstart av bachelor- og masterprogrammene. 
 
Faglig ansvarlig: Programlederene for bachelorgraden og master-  og ph.d.-graden. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef og studiekonsulent. 
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Implementering av Ph.d.- programmet i sosialantropologi 
 
Programleder for master- og ph.d.- graden i sosialantropologi vil i samarbeid med 
studiekonsulenten arbeide videre med detaljene knyttet til implementering av Ph.d.- graden i 
sosialantropologi. Saken vil bli forelagt programstyret for endelig behandling.  
 
Faglig ansvarlig: Programleder for master- og ph.d.-graden. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 
 

Implementering av bokstavkarakterskala og etablering av et nasjonalt kontrollorgan 
 
Fra og med våren 2003 innføres ny bokstavkarakterskala ved SAI. Skalaen har seks trinn og går fra 
A til E for bestått, og F for ikke bestått. Ved enkelte eksamener brukes karakterene ”Bestått”/”Ikke 
bestått”.  
 
Det gamle tallkaraktersystemet opphører 1. august 2003: Fra og med denne datoen vil studentene få 
bokstavkarakter. Det gjelder også dersom de tar opp igjen eksamen som tidligere hadde tallkarakter.  
 
Det vil ikke bli foretatt omregning av tallkarakterer til bokstavkarakterer, hvilket innebærer at 
studentene kan få en blanding av tall og bokstaver på sine vitnemål og karakterutskrifter. Det vil 
dermed ikke gis samlet karakter på hovedfag for de studenter som har både tall- og 
bokstavkarakterer i sitt hovedfag. 
 
Det vil videre bli arbeidet med etableringen av et nasjonalt kontrollorgan som skal utføre 
stikkprøver for å sikre riktig og samsvarende karakterfastsetting ved bruk av kun én ”intern” sensor. 
 
Faglig ansvarlig: Visebestyrer og leder av programstyret. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 
 

Implementering av systematisk evaluering 
 
Sosialantropologisk institutt tar sikte på å innføre et system med systematisk evaluering av 
undervisningen som gis ved instituttet. Det er ønskelig at alle emner evalueres systematisk, samtidig 
som det ikke er ønskelig at denne evalueringen krever for store ressurser. 
 
Faglig ansvarlig: Visebestyrer og leder av programstyret. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 
 

Utenlandsopphold som integrert del av bachelorgraden 
 
Sosialantropologisk institutt ønsker å gi alle programstudenter på bachelornivå tilbud om 
utenlandsopphold. Instituttet arbeider aktivt med Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO og 
UiO sentralt (SIP) for å legge til rette for at vi kan inngå avtaler med utenlandske universiteter. Det 
er også ønskelig å samarbeide med andre norske universiteter og sosialantropologiske institutter, for 
å inngå avtaler med utenlandske universiteter.  
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Faglig ansvarlig: Visebestyrer og leder av programstyret. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 

Engelskspråklig tilbud 
 
Sosialantropologisk institutt ønsker som allerede nevnt å gi alle programstudenter på bachelornivå 
et tilbud om utenlandsopphold. I tillegg ønsker instituttet å tilby emner på et engelsk, slik at 
utenlandske studenter kan ta disse hos oss. Instituttet forplikter seg derfor til å gi utvalgte 
engelskspråklige emner, og i samarbeid med de andre enhetene ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet utarbeide et fullverdig engelskspråklig studietilbud. Vi ønsker å kunne legge til rette for at 
minst ett spesialiseringsemne i bachelorprogrammet blir gitt på engelsk. 
 
Faglig ansvarlig: Visebestyrer og leder av programstyret. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent Trond Heitmann. 
 

Bruk av Classfronter i undervisningen 
Sosialantropologisk institutt ønsker å forsterke bruken av Classfronter i undervisningen. Dette betyr 
at instituttet vil legge til rette for opplæring av den vitenskapelige staben med sikte på øke 
kunnskapsnivået og de praktiske ferdigheter knyttet til Classfronter. 
 
Faglig ansvarlig: Universitetslektor Knut Nustad. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
 

FORSKNING 
 

Stimulere til økt internasjonal publisering 
 
Innføringen av forskningsmodul i budsjettmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
forsterker ønsket om å legge til rette for internasjonal publisering. Instituttets har som mål å øke 
andelen av internasjonale publikasjoner (som inngår i fakultetets beregningsgrunnlag). 
 
Det tas sikte på å avholde et stabsmøte vedrørende dette. 
 
Faglig ansvarlig: Bestyrer. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
 

Legge til rette for forskningsnettverk 
 
Sosialantropologisk institutt vil aktivt arbeide og tilrettelegge for at våre ansatte har mulighet til å 
bygge opp og vedlikeholde forskningsnettverk. 
 
Faglig ansvarlig: Bestyrer. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
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Informasjon om forskning 
 
Instituttet vil forbedre informasjonen om forskningsaktiviteten ved instituttet. Instituttet vil arbeide 
med å oppdatere prestasjonen av vår forskning og videre utvikle den i tilknytning til oppdateringen 
av forsknings informasjonssystemene ForskDok og FRES, samt årsrapporten 
  
Faglig ansvarlig: Bestyrer. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 

Forskningsområder 
 
Sosialantropologisk institutt har pr. i dag to tematiske forskningsområder (NFR-finansierte 
"Transnational flows of concepts and substances" og ”Natur og samfunn”). 
 
SAI vil arbeide med å synliggjøre og definere flere viktige tematiske forskningsområder. 
 
Instituttet vil videre vurdere om det for enkelte prioriterte forskningsområder skal iverksettes 
spesielle stimuleringstiltak. 
 
Faglig ansvarlig: Bestyrer. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
 

GENERELT 
 

Styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne 
 
Sosialantropologisk institutt vil ha fokus på den prosessen som skal skje i 2003 i forbindelse med  
styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne. 
 
Faglig ansvarlig: Bestyrer. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
 

Vurdere og forbedre det fysiske læringsmiljøet for studenter på hovedfags- og 
masternivå 
 
Instituttet vil gjennomgå læringsmiljøet for våre studenter. Det vil skje i samarbeid med fakultetet i 
forbindelse med rehabiliteringen av C-blokken. Fokus vil være på arbeids- og læringsmiljø, samt 
utnyttelsen av skriveplasser. 
 
Faglig ansvarlig: Bestyrer. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
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Gjennomgang av instituttets websider 
Med utgangspunkt i studiereformen, og de krav og muligheter som følger med denne, er det 
opprettet en arbeidsgruppe som skal gjennomgå instituttets websider. Arbeidsgruppen skal være 
ferdig med sitt arbeid i løpet av vårsemesteret. 
 
Ansvarlig: Kontorsjef. 
 

Holde ansatte informert og koordinert gjennom møter 
 
Avholde stabs- og allmøter for instituttets ansatte i løpet av vår- og høstsemesteret 2003. 
 
Faglig ansvarlig: Bestyrer. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
 

ADMINISTRASJON 
 

Sikre den faglige utvikling blant den administrative staben 
 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
 
 
 
 
 
 

 

 


