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Sak 6/21 Referat og innkalling 
Innkalling samt referat fra møte 16. februar 2021 ble godkjent. 
 
Sak 7/21 SOSANT1050 Etnografisk metode: Endringer i obligatoriske aktiviteter, 
eksamensform og pensum 
 
Vedtak:  
Programrådet godkjente forslaget. 
 
Ettersom feltrapporten nå skal regnes som en eksamensdel i stedet for en obligatorisk aktivitet, er 
det viktig at selve innleveringen er individuell, slik at studentene kan gjøre egne endringer på 
rapporten før innlevering. Det bør også utarbeides en guide for seminarlederne slik at man sikrer 
best mulig organisering og oppfølging av gruppearbeidet. 
 
Sak 8/21 SOSANT1400 Antropologi og religion: Endring av pensum 
 
Vedtak:  
Programrådet godkjente forslaget. 
 
Sak 9/21 SOSANT2160 Regional etnografi (Oseania): Endring av emnebeskrivelse og 
pensum 
 
Vedtak:  
Programrådet godkjente forslaget. 
 
Sak 10/21 SOSANT2510 Environmental Anthropology: Endring av eksamensspråk og pensum 
 
Vedtak:  
Programrådet godkjente forslaget. 
 
Sak 11/21 Nytt 5-poengs heisemne på masternivå (basert på SOSANT2510 Enviromental 
Anthropology) til Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences 
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Vedtak:  
Programrådet godkjente forslaget. Avklart i etterkant: Emnet får navnet SOSANT4505 
Environmental Anthropology, Honours. Emnet er opprettet av fakultetet, og beskjed er gitt til HF 
slik at de kan legge emnet i emnekombinasjonen sin. 
 
Sak 12/21 SOSANT2550 Medical Anthropology: Endring av emnebeskrivelse 
 
Vedtak: 
Programrådet godkjenner forslaget med noen justeringer i «kort om emnet» og «hva lærer du». 
Justeringene er godkjent av emneansvarlig og endelig vedtatt av Marianne Lien på fullmakt fra 
programrådet. 
 
Sak 13/21 ANTH4020 Academic Writing and Project Development: Endring av 
emnebeskrivelse og pensum 
 
Programrådet ba om mer informasjon om grunnlaget for å flytte monografier fra ANTH4030 til 
ANTH4020, og forslaget ble behandlet på sirkulasjon etter programrådsmøtet. 
 
Vedtak:  
Programrådet godkjente endringene i emnebeskrivelsen. Flytting av monografier fra ANTH4030 til 
ANTH420 ble ikke godkjent da dette medfører en faglig endring på tvers av emner. Dette må man 
bruke mer tid på å diskutere når programmet skal evalueres etter at første kull har fullført 
mastergraden. 
 
Boken som skulle ut av pensum vil derfor ikke fjernes likevel (etter samtale med emneansvarlig). 
Pensum er ellers godkjent. 
 
Sak 14/21 ANTH4030 Advanced Anthropological Methods: Endring av pensum 
 
Vedtak:  
Programrådet godkjenner deler av forslaget. Flytting av monografi fra ANTH4030 til ANTH4020 
godkjennes ikke (se sak 13/21). 
 
Sak 15/21 ANTH4710 Internship: Endring av emnebeskrivelse 
 
Vedtak:  
Programrådet godkjente forslaget. 
 
Sak 16/21 Forslag fra SAPU: Menneskeliggjøring av pensum 
 
Diskusjonssak. SAPU ønsker økt bruk av pensumforfattere som gjester i undervisningen, for å 
menneskeliggjøre pensum og forstå pensum i en nåtidskontekst. 
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Programrådet er positive til å ha gjester i undervisningen når dette er mulig, men det bør ikke 
legges opp til en systematisk forventning om at dette skal inngå som fast innslag. Det kan ikke tas 
hensyn til eksterne fagpersoners timeplaner i timeplankjøringen. Fagpersoner har det også ofte 
travelt med egen undervisning og forskning, og man bør unngå å belaste nettverkene sine med for 
mange forespørsler om bidra i egen undervisning, men SAI kan nok bruke sine professor II mer. 
Det finnes også mange videoressurser på nett som med fordel kan legges ut som bonusmateriale 
på Canvas. På SOSANT1000 har det vært vellykket å invitere med pensumforfattere til samtale 
med foreleser. Dette emnet har omtrent 250 studenter. Det ble også nevnt at SAI med fordel 
oftere kan invitere kollegaer på instituttet til å bidra i egne emner. Saken skal tas opp i 
undervisningsforum med tanke på høsten. 
 
Sak 17/21 Omfang av metode i bachelorprogrammet 
 
Diskusjonssak. Noen masterprogrammer har krav om et viss antall studiepoeng i metode for 
opptak, og noen bachelorstudenter fra SAI har henvendt seg med spørsmål om hvordan de kan 
dokumentere dette. 
 
I vårt bachelorprogram i sosialantropologi er metode en del av flere emner, og er ikke konsentrert 
i ett emne. Programbeskrivelsen og vitnemålsteksten løfter ikke frem metode som en tydelig 
komponent i studieprogrammet, og disse tekstene bør derfor endres slik at de reflekterer 
innholdet på en bedre måte. Man kan også vurdere om det skal legges til noe litteratur om 
metode i bacheloressay-emnet SOSANT3090, kanskje noe selvvalgt tilpasset studentenes 
prosjekter, og som passer når man ikke skal gjøre lange feltarbeid (tekst som data osv.). Man kan 
også vurdere om det kan legges inn noe metodepensum i SOSANT1400 i forbindelse med 
minifeltarbeidet. 
 
Sak 18/21 Studiebarometeret 
 
Orienteringssak ved undervisningsleder Kenneth Bo Nielsen. Saken ble utsatt til neste 
programrådsmøte da møtet gikk på overtid. 
 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker. 
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