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Obligatorisk innlevering av regionalt (-tematisk) essay 

PhD, studieretning sosialantropologi 

Bakgrunn og hensikt: 

Flere av våre veiledere praktiserer en variant av dette allerede, og har gode erfaringer med det.  

Vi ønsker fra og med 1.januar 2017 å innføre regionalt (-tematisk) essay som en obligatorisk del av 

studieløpet. Innføring av dette er et tiltak som vil styrke kvaliteten i phd-programmet gjennom : 

 

-gi kandidatene skrivetrening tidlig i studieløpet 

-sikre at kandidatene er godt kjent med aktuell litteratur og faglige debatter før feltarbeid 

- styrke kandidatenes mulighet til å gjennomføre et godt feltarbeid 

- styrke gjennomstrømning 

 

Retningslinjer for regionialt (-tematisk) essay:  

Essayet skal gi en gjennomgang av aktuell litteratur innenfor  den regionen og det feltet kandidaten har 

valgt å fokusere på.  Dette innebærer en grundig gjennomgang av regional litteratur, både av eldre og 

nyere dato. Dette er et absolutt krav, og bør utgjøre hoveddelen av teksten.  Essayet kan i tillegg 

inneholde en tematisk del, som kan være en gjennomgang av aktuell litteratur av direkte relevans for 

det fokus kandidaten har valgt. Det anbefales at innholdet disponeres slik at teksten kan fungere som 

‘råtekst’ for bakgrunnskapittel til avhandlingen.   Omfanget av den tematiske og den regionale delen 

(den innbyrdes vektingen av de to) avgjøres i samråd med veileder.  

 

Omfang: 5-6000 ord.  

 

Innlevering:  Essayet leveres til Phd-koordinator (Katrine) for registrering.   Innleveringsfrist er senest en 

måned før feltarbeid begynner, fortrinnsvis i slutten av første eller begynnelsen av andre semester. 

Tidspunkt for innlevering avtales med veileder og formidles til PhD koordinator i løpet av de tre første 

månedene av studieløpet.  

 

 

Vurdering: Bestått – ikke bestått.  Essayet vurderes av veileder, i samråd med PhD-ansvarlig . 

 

Studiepoeng: Essayet er en obligatorisk øvelse  og gir ikke studiepoeng.  Arbeidet med essayet er først 

og fremst en framskynding av deler av skrivearbeidet og ansees dermed å inngå i avhandlingsarbeidet.  

 

 

 


	V-4
	V-4 - vedlegg

