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Saksliste 

Sak 25/19 Referat og orienteringssaker 
Innkalling og referat fra møte 8. oktober 2019 ble godkjent. 
 
 
Sak 26/19 SOSANT2000 – endring pensum vår 2020. 
Programrådet godkjenner forslag til endring i pensum vår 2020: 

 
Opprinnelig artikkel av  
Latour, B. 2002. Gabriel Tarde and the End of the Social. In Joyce, P. ed. The social in question : new 
bearings in history and the social sciences. London: Routledge, pp. 117-132. oria  
 
Byttes ut med følgende tekst:  
Latour, B. 2002 War of the Worlds: What about Peace? Chicago: Priickly Paradigm Press  (1-29).  
 

Studentene blir varslet i Canvas og på semestersiden.  
 

 
Sak 27/19 SOSANT2600 Endring av undervisningssemester 
Programrådet godkjenner forslag til endring av undervisningssemester for SOSANT2600. 

 

Undervisning i emnet SOSANT2600 ble vedtatt flyttet fra høstsemesteret til vårsemesteret. 
Endringen har virkning fra det kommende undervisningsåret 20/21. Emnet blir følgelig ikke 
undervist på høstsemesteret 2020, og undervises for første gang på vårsemesteret i 2021. 
Studentene blir varslet i Canvas og på emnesiden. 
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Sak 28/19 SOSANT2600 Endring i forkunnskapskrav/Tilgang for KULKOM-studenter 
Programrådet godkjenner forslag til endring av forkunnskapskrav for å åpne for KULKOM-

studenter på SOSANT2600 med følgende detaljer: 

 
Forkunnskapskravene for adgang til undervisning og eksamen i emnet SOSANT2600 endres til 
følgende:  

- Programstudent på bachelorprogrammet i sosialantropologi eller bachelorprogrammet i kultur 
og kommunikasjon 

- Motivasjonsbrev 
- Avlagt 40 studiepoeng i sosialantropologiske emner satt sammen slik: 

Obligatorisk: SOSANT1000 og SOSANT1050 
Minst 2 av de følgende emnene: SOSANT1090, SOSANT1200, SOSANT1300, SOSANT1400, 
SOSANT2000 eller ett valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå. 

 
Opptak gis på basis av oppfylte forkunnskapskrav. Ved konkurranse blir kandidatene blir rangert ut fra 
kvaliteten på motivasjonsbrev. 
 
Adgang og kapasitet på emnet:  
Første gangen emnet gis på vårsemesteret (Våren 2021) forventes en høyere søkning, og det åpnes for 
et høyere totalt antall plasser dette ene semesteret. Som en prøveordning åpnes kurset for 
bachelorstudenter på KULKOM med studieretning sosialantropologi. 
 
Eventuelt 
Det ble ikke tatt opp saker til eventuelt. 

 


