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Referat fra programrådsmøte tirsdag 17. august 2021, kl. 12:30, Zoom 

 

Programrådsleder: Marianne Elisabeth Lien (fra 13:05) 
Undervisningsleder: Kenneth Bo Nielsen 
Representant for fast vit.ansatte: Christian Krohn-Hansen 
Representant for midl. vit.ansatte: Ståle Wig (til 14:00) 
Studentrepresentanter:   Loraine Vlasblom (BA) 
Programrådssekretær: 
 
Frafall: 
 

Sarah Frost Logan 
 
Caroline Ruyter (MA) 
 

 
V-sak 19/21 Godkjenning av referat og innkalling 
Sakspapirer: V-sak 19 – Referat 07.04.21 
 
Vedtak: Programrådet godkjenner innkalling og referat fra møte 07.04.21.  
Merknad til referat: Innkalling og referat ble godkjent etter O-sak 20/21 og O-sak 22/21.  
 
O-sak 20/21 Søkertall bachelor og master høsten 2021 
Til orientering v/undervisningsleder.  
Sakspapirer:  
1. O-sak 20 – Søkertall bachelorprogrammet 
2. O-sak 20 – Søkertall masterprogrammet 
 
 
O-sak 21/21 Tilsynssensorrapport for 2020 
Til orientering v/programrådsleder. 
Sakspapirer: O-sak 21 – Tilsynssensorrapport 2020 
 
Saken ble tatt til orientering med følgende kommentarer: 
1. Det er ønskelig at vi blir flinkere til å dele sensorveiledninger på tvers av emner/internt på 
enheten. Dette for erfaringsdeling og utvikling av sensorveiledninger.  
2. Sensorveiledninger bør følge samme administrative rutine som eksamensoppgaver. Det betyr at 
sensorveiledning og eksamensoppgave skal ha samme frist og sendes samlet til undervisningsleder 
for en siste kvalitetssjekk.  
 
O-sak 22/21 Krav om to sensorer på alle eksamener med bokstavkarakter 
Til orientering v/undervisningsleder.  
 
D-sak 23/21 Opptak på masteremner for utvekslingsstudenter på masternivå med 
spesialisering i antropologi 
Diskusjonssak.  
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Sakspapirer: D-sak 23 – Opptak på masteremner 
 
Programrådet er positive til å gi innreisende masterstudenter med spesialisering i antropologi 
opptak på masteremner. Noen emner egner seg bedre enn andre. Administrasjonen forbereder en 
vedtakssak med forslag til emner.  
 
V-sak 24/21 Tydeliggjøring av metode på bachelorprogrammet 
Til behandling.  
Sakspapirer:  
1. V-sak 24 – justeringer på emnesider 
2. V-sak 24 – Justeringer i programtekst og vitnemål 
 
Vedtak: Programrådet godkjenner forslagene til en mer utfyllende tekst om metodeferdigheter i 
bachelorgraden. 
 
V-sak 25/21 Progresjonskrav for å dra på felt   
Til behandling.  
Sakspapirer: V-sak 25 – Progresjonskrav felt 
 
Vedtak: Programrådet avviser forslaget om å endre progresjonskravet for å dra på felt fra 60 sp til 
50 sp, men ønsker å sikre at studenter som venter på eksamensresultat i ANTH4710 Internship kan 
starte på feltarbeidet, til tross for at de formelt sett ikke oppfyller progresjonskravet.  
Programrådet ber derfor administrasjonen utarbeide noen enkle regler for dispensasjon fra 
progresjonskrav/betinget opptak. Dispensasjon/betinget opptak kan gis med forbehold om at 
progresjonskravet nås i løpet av feltarbeidet. Programrådet delegerer fullmakt til 
undervisningsleder og leder for masterprogrammet for å godkjenne reglene og søknad for 
dispensasjon/betinget opptak.  
 
Eventuelt  
Programrådssekretær ettersender forslag til møtedatoer høsten 2021. 
 
 
 
O – Orienteringssak | D – Diskusjonssak | V – Vedtakssak 
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