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Saksliste 

Sak 1/20 Referat og orienteringssaker 
Innkalling og referat fra møte 5. desember 2019 ble godkjent. 
 
 
Sak 2/20 Oppnevning av opptakskomité for masteropptaket Social Anthropologu 2020 
 
Programrådet vedtok forslaget:  
 
Programrådet godkjenner undervisningsgruppas forslag til opptakskomitéer for masteropptaket til 
Social Anthropology for 2020.  
 
Det ble diskutert at fristene tiden fra studentene søker til de får svar på opptak er lang. 

 
Sak 3/20 Emneportefølje BA 
 

Programrådet diskuterte emneporteføljen på BA: 

 Dersom endringer i emneporteføljen må følgende taes hensyn til 
o SOSANT1090, SOSANT1200, SOSANT1400, SOSANT1300, SOSANT1400, SOSANT2000 

og SOSANT 3090 er obligatoriske emner på bachelorgraden i antropologi 
o SOSANT2270 og SOSANT 2530 går jevnlig og er avtalefestet med bachelorgrad i 

utviklingsstudier og årsenhet og tverrfaglige kjønnsstudier 
o Krav til fordypning i antropologi i bachelorgraden kultur og kommunikasjon 

https://www.uio.no/studier/program/kulkom/oppbygging/sosialantropologi.html 
o Regional etnografi-emnene er avtalefestet som del i bachelorgraden i 

sosialantropologi. Det kan vurderes om det gjøres endringer i disse emnene 
 SOSANT2600 har gått jevnlig pga av at det er populært hos studentene, men det er få 

oppmeldte i statistikken. 

https://www.uio.no/studier/program/kulkom/oppbygging/sosialantropologi.html
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 Å tilby mange emner på 2000-nivå gjør at det er et bredt studietilbud til studentene samtidig 
som det blir få studenter per emne 

 Det er et ønske fra studenter og ansatte at SOSANT2510 Environemental anthropology går 
høsten 2020 

 Pensumet på SOSANT2530 Development må oppdateres, det burde vurderes om andre emner 
burde oppdatere pensumlistene 

 Basert på statistikken så ser det ut som det har blitt bedre karakterer og mindre frafall på 
SOSANT1000, SOSANT1300, SOSANT1400. Grunnen til dette kan være innføring av obligatorisk 
aktiviteter tidlig i semesteret på SOSANT1000 og SOSANT1400. Det virker som at det er bra at 
studentene selv kan velge tematikken i den obligatoriske aktiviteten. Obligatoriske oppgaver 
gir merarbeid for seminarleder/emneansvarlig som burde få uttelling for dette. Dersom 
obligatoriske aktiviteter gjør at flere fullfører emner og fortsetter på antropologi burde det 
prioriteres å sette av midler til utvikling av obligatoriske aktiviteter. For eksempel kan det gis 
uttelling for utvikling av vurderingsform. 

 2000-emnene har større frafall 
 Det er stort variasjon i antallet seminargrupper på emnene, kan dette standardiseres? 
 Det burde settes av ressurser til pedagogisk opplæring av seminarledere, men dette er 

avhengig av at seminarledere også har tid til opplæring utover seminarlederkursene de får 

 Et godt samarbeid mellom emneansvarlig og seminarledere vil sikre et godt 
undervisningstilbud i seminargruppene. Det kan være positivt for studentene om 
emneasnvarlig kan være seminarleder på noen av emnene på 2000-nivå. 

 

 
Eventuelt 
Masteroppgavens dag burde gjennomføres i løpet av våren 2020. 

 


