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Saksliste 
 

Sak 9/20 Referat og innkalling 
Programrådet godkjente innkallingen og referat fra 30.03.2020 
 
Sak 10/20 Orienteringssak – tilsynsrapport 2019 
Programrådsleder presenterte tilsynssensorrapporten for 2019. 
 
Fremhevet:  
 
Tilsynssensor nevner at UiB har en årsenhet, og at et slikt tilbud ved UiO potensielt kan bidra til 
mindre frafall. Det kan vi vurdere om vi skal se nærmere på. Tilsynssensor trekker frem 
minifeltarbeidet i SOSANT1400 som et vellykket pedagogisk grep. Han nevner også at det ikke er 
seminargrupper på ANTH4100 – her kan det være nyttig for studentene å organisere 
kollokviegrupper. Videre nevnes det at samarbeidet med UiB om kalibrering av nivået på sensur 
har ligget litt i dvale.  
 
Studentrepresentantene kan svært gjerne sende SAI innspill om hva de ønsker at tilsynssensor bør 
se nærmere på neste gang. 
 
Sak 11/20 ANTH4610 – endring av pensum 
Vedtak: Programrådet godkjenner forslaget til endringer. 
 
Sak 12/20 SOSANT1090 – endring av pensum 
Vedtak: Programrådet godkjenner forslaget til endringer. 
 
Sak 13/20 SOSANT2110 – Endring av emnebeskrivelse og vurderingsform 
Vedtak: Programrådet godkjenner forslaget til endringer. 
 
Sak 14/20 SOSANT2530 – Endring av pensum 
Vedtak: Programrådet godkjenner forslaget til endringer. 
 
Sak 15/20 Opprettelse av nytt valgbart masteremne: ANTH4720 Searching ethnographic 
form […] 
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Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslaget, med visse endringer: 
 

 Programrådet ønsker at forkunnskapskrav begrenses til opptak på masterprogrammet eller 
masterspesialiseringen i samfunnsfagsdidaktikk på Lektorprogrammet. Det er ikke faglig 
nødvendig å sette samme forkunnskapskrav som til ANTH4710 Internship, men det 
anbefales at lektorstudenter har studert sosialantropologi tidligere da emnet er på 
masternivå. 
 

 Programmet ønsker at det legges til et element av hverandrevurdering i emnet. Under 
«skills» ønsker programrådet å legge til følgende formulering: “Ability to carry out peer 
review». Under «teaching» ønsker programrådet følgende formulering: «Teaching will 
consist of a combination of lectures and online conversations, writing excercises and in-
class student presentations and discussions, including peer reviews of each other’s texts.” 
Hverandrevurderingen skal ikke registreres som en obligatorisk aktivitet/eksamenskrav. 
 

 
Sak 16/20 Opprettelse av nytt valgbart masteremne: ANTH4730 Critical readings in visual 
anthropology […] 
 
Revidert forslag vedtatt på sirkulasjon i etterkant av møtet. Nytt forslag inneholdt utvidet 
beskrivelse av visuelle presentasjonsformer i eksamensoppgaven. Programrådet ønsket også at 
forkunnskapskravene omformuleres på samme måte som i ANTH4720 (sak 15). 
 
 

 
Sak 17/20 Vitnemålstekst for masterprogrammet Social Anthropology 
Vedtak: Programrådet godkjenner forslaget til vitnemålstekst. 
 
 

Eventuelt 
 
Eksamenspråk på SOSANT2510 Environmental Anthropology 
 
Studenter har etterlyst mulighet for å avlegge eksamen på norsk i SOSANT2510. Dagens 
emnebeskrivelse har fastsatt eksamensspråket til engelsk. 
 
Administrasjonen undersøker om det er formelt mulig å åpne for flere eksamensspråk uten at 
dette behandles i programråd som endring av emnebeskrivelse. Det må også undersøkes om 
planlegging av høstens sensurkabal forpurres av en eventuell endring i inneværende semester. 
 
Oppdatering av pensum på SOSANT1200 Politisk antropologi 
 
Studenter ønsker oppdatering av pensum på SOSANT1200 Politisk antropologi.  
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Pensumendringer på obligatoriske emner skal behandles i programråd. Det er ikke meldt inn 
pensumendringer for våren 2021, og man vil ikke rekke å behandle eventuelle endringer i 
programråd før fristen for innmelding av pensum. Eventuelle endringer vil bli gjeldende først fra 
våren 2022. 
 
Mulighet for å følge all undervisning i bachelorgraden digitalt 
 
Noen studenter etterspør muligheten for å gjennomføre bachelorgraden i sosialantropologi kun 
med nettbasert undervisning.  
 
Per i dag er det ikke planer om å tilby et heldigitalt alternativ til den fysiske undervisningen i 
bachelorprogrammet på permanent basis. Med den raske teknologiske utviklingen igangsatt av 
pandemien, kan jo likevel tenkes at man etterhvert tenker nytt rundt mulighetene for å tilby noe 
mer nettbasert undervisning også etter at smittevernstiltakene ikke lenger er nødvendige.  
 
Undersøkelse fra SVSU om digital undervisning  
 
SVSU har foretatt en undersøkelse blant studentene om den digitale undervisningen under 
pandemien så langt. Rapporten skal ferdigstilles i slutten av oktober, og vil inneholde flere 
konstruktive tilbakemeldinger som kan være til nytte for underviserne. 
 
SAI vil svært gjerne lese rapporten når den er ferdig. Vi lærer fortsatt av utfordringene underveis, 
og ønsker å få inn studentenes perspektiv i videre planlegging. 
 
Lesesalplasser for masterstudenter under renoveringen av Eiliert Sundts hus. 
 
Masterstudentene ønsker lesesalsplasser som erstatning for salen i 6. etasje i perioden bygget 
renoveres. Tilbakemeldingen fra fakultetet er at man ikke kan garantere tilbud om alternative 
lesesalsplasser, men det er notert innspill om at masterstudentene ønsker dette, helst i tilknytning 
til SAI. 
 
Fysisk undervisning på masterprogrammet 

 

Masterstudentene etterlyser fysiske møtepunkter for våren 2021. Høsten var heldigital.  SAI tar 

med seg dette ønsket i undervisningsplanleggingen for våren. 

Pauserom for masterstudenter 

 

Masterstudenter ønsker at pauserommet kan åpnes igjen. Det ble stengt av smittevernhensyn i 

mars. Administrasjonen undersøker om det kan la seg gjøre å ta rommet i bruk igjen. 

Erfaringsdeling om feltarbeid på masterprogrammet 
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Masterstudenter på 2020-kullet ønsker at SAI tilrettelegger for at masterstudenter på 2019-kullet 

kan dele sine erfaringer om feltarbeid under pandemien. Det er en viss mulighet for at også 2020-

kullet må vurdere andre former for feltarbeid/datainnsamling enn den tradisjonelle, dersom 

utreisemulighetene i verden fortsatt er begrenset av pandemien når de kommer så langt i løpet. 

SAI tar imot innspillet, og undersøker mulighetene for et møte mellom studentene før jul. 

 

 

 

 


