
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Sosialantropologisk institutt 
Postadr.: Postboks 1091 Blindern, 0317 Oslo 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 6. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 65 26 
Telefaks: 22 85 45 02 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Referat fra programrådsmøte tirsdag 8. oktober 2019 

 
Programrådsleder: Marianne Lien 
Undervisningsleder: Jon Henrik Remme – forfall  
Representant for fast vitenskapelig ansatte: Elisabeth Schober  

– forfall, men på telefon under møtet  
Representant for midlertidig vitenskapelig 
ansatte: 

Kaja Berg Hjukse (vikar for Mikkel Vindegg)  

Studentrepresentanter:   Mette Lange-Nielsen (MA) 
Aleksander Moltzau (BA) 

Programrådsekretær: Kirsten Ingeborg Greiner  

 

Saksliste 

Sak 13/19 Referat og orienteringssaker 
Innkalling og referat fra møte 2. april 2019 ble godkjent med følgende endring:  
Sak 12/19 ‘SOSANT1300 Endring av pensum og undervisningsopplegg’, som ble vedtatt på 
sirkulasjon i etterkant av programrådsmøtet 2. april., legges til referatet fra møtet 2. april.  
 
Sak 14/19 Rekruttering til master 
Programrådet tok orientering om rekruttering til master til etterretning. 
 
Følgende ble påpekt: 

- Viktigheten av å bruke egne nettverk og sende informasjon om masterprogrammet til sine 
kontakter. 

- Ønske om tidlig søknadsfrist. Dette styres av UiO sentralt. 
- Problem at EU-søkere får svar/tilbud om plass i mai, men ikke kan takke ja til opptak før i 

juli. Dette er meldt inn som endringsønske til UiO sentralt. 
- Utenlandske søkere ønsker telefonsamtale (Skype) med veileder eller masteransvarlig. 

Mulig å legge ut kontaktinformasjon til undervisningsledelsen på web og eventuelt sette 
opp Skype-møte. Treffetid kan oppgis som aktuell samtaletid. Undervisningsledelsen kan 
vurdere egnet framgangsmåte. 

- Er webinar eller chat en mulighet? 
- Forslag om nyhetsbrev; f.eks. en e-post liste der interesserte kan melde seg på og som 

administrasjonen kan sende informasjon og påminnelser til. Kommentar at 
administrasjonen ikke har lov til å kommunisere med søkere fra søknadsfrist til 
saksbehandling kan starte.     

- Forslag om å lage kort video med nåværende masterstudenter. SAIs 
kommunikasjonsrådgiver jobber allerede med dette. 
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Sak 15/19 ANTH4100 Emnebeskrivelse, undervisning, eksamen og pensum  
Programrådet vedtok forslaget med følgende endringer: 

- Under ‘Learning outcome’: ‘Enhance oral presentation skills’ flyttes fra ‘General 
competence’ til ‘Skills’. ‘Enhance’ strykes slik at ‘Oral presentation skills’ blir stående som 
siste punkt under ‘Skills’. 

- Under ‘General competence’: ‘Strengthen the ability to express arguments in solid academic 
written English’ endres til ‘Strengthen the ability to express arguments in solid academic 
writing’ for at studentene skal kunne skrive på engelsk eller et skandinavisk språk. 

Programrådet ønsker at undervisningsledelsen ser på de tre kursene i sammenheng. 
 
Fra diskusjonen:  

- Forslag om å ha tre dagers eksamen, eller eventuelt oppgave over lenger tid med en 
leveringsfrist, istedenfor fire dagers eksamen. Grunnen er stert tidspress for å avvikle 
eksamener før studentene skal på feltarbeid.   
Studentene ønsker 4 dagers eksamen.  
Emneansvarlig mener 4 dager er passe. Kurset er teoretiserende. Poenget med essayet er å 
forholde seg til kursets innhold og det er krevende. 4 dagers eksamen øker muligheten for 
å skape noe mer selvstendig. Dette er allerede et komprimert kurs med stramme føringer 
fordi studentene skal ut i felt. 
Administrasjonen sjekker om en 4 dagers eksamen kan legges over en helg. 

- Forslag om å relatere kurset mer til nåtidig antropologi og til studentenes egne prosjekter, 
men samtidig ikke binde opp underviser i for stor grad. 

- Kommentar til at det ikke er artikler om klima eller digitale spørsmål på pensum.  
ANTH4100 har en mer generell vinkling. Klima bør være med gjennom masterløpet, men 
man bør være forsiktig med å ta inn dagsaktuelle temaer i alle kurs.  

- Man bør ta med inn i undervisningen hvordan studentene kan bruke antropologi på egne 
temaer.    

 
 
Sak 16/19 ANTH4150 Emnebeskrivelse, undervisningsopplegg, eksamensform og pensum 
Programrådet vedtok forslaget, men gjør oppmerksom på: 

- ANTH4150 bør sees i sammenheng med SOSANT2600 ‘Antropologi i praksis’ i forhold til 
tydelig progresjon fra SOSANT2600 til ANTH4150. 

- Det må sikres at pensumoverlapp unngås. Nå står Noland på pensum til SOSANT2600 og 

ANTH4150. Våren 2020 er det uproblematisk fordi ulike studentkull tar emnene, men våren 

2021 kan de som tok SOSANT2600 året før være masterstudenter og ta ANTH4150. 

- Hvis SOSANT2600 flyttes fra høst- til vårsemester, bør muligheten for heisemne vurderes.  

 

Sak 17/19 ANTH4610 Pensum 
Programrådet vedtok forslaget. 
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Sak 18/19 ANTH4620 Emnebeskrivelse, undervisningsopplegg og pensum 
Programrådet vedtok forslaget med følgende endringer: 

- I emnebeskrivelsen under ‘Teaching’:  
Første setning står uforandret: ‘3-hour teaching blocks with a combination of lectures and in-class 

group discussions moderated by the lecturer.’ 
Følgende to siste setninger strykes: ‘The lectures follow a course-structure designed to build knowledge 

progressively from to lecture.  Some lectures have a shorter number of pages of reading than the average – in 
lecture these lectures we will often be drawing more upon the monographs for the course for material to 
discuss in the lectures.’ 

- I emnebeskrivelsen under ‘Syllabus’:  
I første setning legges ‘listed’ inn: ‘There are five monographs listed as part of the syllabus.’ 
Følgende to siste setninger i første avsnitt strykes: ‘It will help your research proposal and your work 

if you read across the monographs and read thoroughly from your chosen monograph.  These monographs 
will be referred to across the course when relevant.’ 

 
Sak 19/19 Elective courses på nytt masterprogram - SOSANT4400 
Programrådet vedtok forslaget. 
 
Fra diskusjonen:  

- Elective courses omfatter 10 studiepoeng studentene skal kunne fylle med språkkurs eller 
andre relevante studier/studiepoeng før og/eller under feltarbeidet. I den nye 
masterprogrammet skal studentene starte feltarbeidet ved påsketider. Det finnes svært få 
emner med eksamen så tidlig i semesteret. En mulighet er vinterskolen i Amsterdam, men 
den er dyr. 
SOSANT4400 går over to semestre. Hvis studentene tar SOSANT4400 som elective course, 
kan de ta to SOSANT4400 à 5 studiepoeng samme semester eller ta ett SOSANT4400 og 
avkreves en ekstra faglig oppgave slik at emnet kan utgjøre 10 studiepoeng.     

- Forslag om å lage en ressursside der ulike alternativer for elective courses forslås. 
 
Sak 20/19 Veiledning på nytt masterprogram 
Programrådet vedtok forslaget med følgende endringer: 

- Under ‘Scope of supervision’ på side 2 etter de fire kulepunktene:  
setningen ‘No final supervisory session will be provided.’  
endres til ‘No additional supervisory sessions will be provided.’ 

- Under ‘Supervisor’s obligations’ på side 3: etter andre setning skal det legges inn en setning 
om at veileder skal ha oppsyn med de etiske sidene ved prosjektet.    

 
Sak 21/19 Digitalt klasserom for bacheloressay 
Saken ble diskutert. 
Programrådet oppfordrer Programutvalget til å kommunisere videre med undervisningsledelsen 
om muligheten for digitalt klasserom i ett eller flere andre emner enn SOSANT3090 Bacheloressay.  
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Fra diskusjonen:  
- Mange bachelorstudenter ønsker å gjøre feltarbeid siste semester som en del av 

SOSANT3090. 
- Kort undervisningsperiode og undervisningsopplegget med å legge fram prosjektet gjør det 

vanskelig å forholde seg til noen studenter fysisk til stede i rommet og noen i digitalt 
klasserom. Pedagogisk sett vil det innebære en svekkelse av SOSANT3090. 

- Digitalt klasserom må ha en pedagogisk faglig verdi. 
- På sikt ønskes opprustning av teknisk gode Skype-muligheter. 
- Det trengs egnede lokaler og teknologisk utstyr når Eilert Sunds hus skal pusses opp. 
- Spørsmål ved om det er nok tid eller veiledning til å gjennomføre feltarbeid i SOSANT3090.  

 
Sak 22/19 Økt fokus på klima i bachelorprogrammet 
Saken ble diskutert. 
Programrådet mener SAI bør ta dette videre inn i høringsuttalelsen om ‘Strategi 2030’.  
 
Fra diskusjonen:  

- Studentene mener klima bør reflekteres tydeligere. 
- Instituttet prøver å integrere klimaspørsmål i flere emner og bør ha det med seg i 

planlegging av undervisning framover, spesielt i forhold til valgfrie SOSANT-emner på 2000-
nivå og elective courses på det nye masterprogrammet. 

- På sikt kan man vurdere mulighet for å legge opp klimarelaterte emner fra SUM.  
 

Sak 23/19 Jobbmuligheter for antropologer 
Saken ble diskutert. 
 
Fra diskusjonen: 
Studentene har ikke oversikt over hvor antropologer jobber og ønsker å vite det. 
Administrasjonen ved SAI har en del informasjon, men begrenset kapasitet til å følge opp dette. 
 
Sak 24/19 SOSANT2000 Endring vurderingsform 
Programrådet vedtok forslaget med følgende endringer: 

- Setning i andre avsnitt side 1: 
‘Each student will be required to have written a short position paper of around 500 words before each 
seminar,…’  
Setningen endres til:  
‘Each student will be expected to have written a short position paper of around 500 words before the 
seminars,…’  

- Siste setning på side 1:  
‘To ensure anonymity, if those evaluating examinations are also teachers on the course, they will hand over 
cases that they recognise to one of the other markers on the course for marking.’  

Setningen strykes da Programrådet forutsetter at anonymiteten ivaretas ved sensur.  

 


