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INNLEDNING 
 
Sosialantropologisk institutt (SAI) vil i 2004, i likhet med 2003, stå overfor mange og spennende 
utfordringer.   
 
2004 vil preges av iverksettingen av studiereformen. Med utgangspunkt i de erfaringer som er blitt 
gjort av studiereformen i løpet av 2003, vil et viktig arbeid være å foreta en grundig evaluering. Det 
vil være viktig å se de praktiske erfaringene vi har gjort i sammenheng med de mål instituttet har 
satt seg med hensyn til faglig kvalitet og studentenes læringsprosesser.  
 
Instituttet vil fortsette å legge til grunn UiOs virksomhetsidé, nemlig at: 
 
”Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som 
gjennom utvikling og deling av kunnskap og forståelse gir verdifulle bidrag til samfunnsutvikling 
og nyskaping.” 
 
For å få dette til, er det imidlertid påkrevd at instituttet ikke bare har et sterkt fokus på 
studiereformen, men også på den forskning som skal bedrives. Nødvendigheten av et slikt fokus er 
blitt forsterket av at studiereformen har medført en forskyvning mht bruk av tid. Studiereformen har 
i praksis betydd at de enkelte vitenskapelige ansatte har fått både mindre tid til forskning, samt at 
denne tiden er blitt mer fragmentert. Fornuftig og effektiv skjerming av forskningstid vil her være et 
viktig tiltak. 
 
Sosialantropologisk institutt har pr. i dag to tematiske forskningsområder (NFR-finansierte 
"Transnational flows of concepts and substances" og ”Natur og samfunn”). I tillegg vil instituttet i 
2004 arbeide med å synliggjøre og definere flere viktige tematiske forskningsområder.  
 
 

 

 

Aud Talle     Max Demuth 
instituttleder     kontorsjef 
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1.0 UNDERVISNING 
Implementeringen og evaluering av studiereformen vil være i hovedfokus også i 2004. Imidlertid vil 
instituttet i 2004 legge stor vekt på evaluere studiereformen mht faglig kvalitet, struktur og 
økonomi. Sosialantropologisk institutt tar sikte på å innføre et system med systematisk evaluering 
av undervisningen som gis ved instituttet. Det er ønskelig at alle emner evalueres regelmessig, 
samtidig som det ikke er ønskelig at denne evalueringen krever for store ressurser. 
 
Videre vil instituttet fortsette å arbeide med internasjonalisering, engelskspråklig tilbud i 
bachelorprogrammet og bruk av Classfronter i undervisningen. 
 

1.1 Evaluering av undervisningen  
Instituttet vil i 2004 vektlegge kvalitetssikring av studieprogrammene gjennom de erfaringer som er 
blitt gjort på bachelor- og masternivå, samt å foreta nødvendig endringer/justeringer. Ett viktig 
verktøy i forbindelse med kvalitetssikringen vil være foreleser, seminarleder- og 
studentevalueringer.  
 
Faglig ansvarlig: Leder av Programutvalget, programleder for bachelorgraden og programleder 
for master- og ph.d.-graden. 
Administrativt ansvarlig: Kontorsjef og studiekonsulent. 
 

1.2 Styring av undervisningsressurser  
Som nevnt innledningsvis har studiereformen medført en forskyvning mht bruk av tid, dvs. en 
forskyvning mot mer og hyppigere undervisning. Konsekvensen har vært at den enkelte 
vitenskapelige ansattes forskningstid fremfor alt er blitt mer fragmentert. En fornuftig og effektiv 
styring av instituttets undervisningsressurser vil derfor være et viktig tiltak. 
 
Ansvarlig: Instituttleder, leder av programutvalget og kontorsjef. 
 

1.3 Engelskspråklig tilbud 
Instituttet ønsker å tilby emner på engelsk, slik at utenlandske studenter kan ta disse hos oss. 
Instituttet tar sikte på å kunne legge til rette for at minst ett spesialiseringsemne i 
bachelorprogrammet blir gitt på engelsk. 
 
Faglig ansvarlig: Leder av programutvalget. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 
 

1.4 Bruk av Classfronter i undervisningen 
Sosialantropologisk institutt ønsker å forsterke bruken av Classfronter i undervisningen. Dette betyr 
at instituttet vil legge til rette for opplæring av den vitenskapelige staben med sikte på øke 
kunnskapsnivået og de praktiske ferdigheter knyttet til Classfronter. 
 
Faglig ansvarlig: Programleder. 
Administrativ ansvarlig: Kontorsjef. 
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1.5 Utenlandsopphold som integrert del av bachelorgraden 
Instituttets programstudenter på bachelornivå skal ha et tilbud om utenlandsopphold. Gjennom 
samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO og UiO sentralt (SIP) søkes det å 
legge til rette for gode muligheter for utenlandsopphold.  
 
Faglig ansvarlig: Leder av Programutvalget og programleder for bachelorgraden. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 
 

1.6 Administrasjon av studieprogrammene 
Instituttet vil ha fokus på administreringen og gjennomføring av studieprogrammene, slik at denne 
blir mest effektiv og hensiktsmessig. 
 
Ansvarlig: Instituttleder, leder av programutvalget og kontorsjef. 
 
1.7 Utvikling av nye emner 
Instituttet vil vurdere behovet for opprettelsen av nye emner. Ett mulig nytt emne vil kunne være i 
tilknytning til forskningsområdet ”utvikling og antropologi”. Se også punkt 2.4. 

2.0 FORSKNING 

2.1 Stimulere til økt internasjonal publisering 
Instituttet har som mål å opprettholde instituttets høye andel av internasjonale publikasjoner (som 
inngår i fakultetets beregningsgrunnlag). Spesielt vil instituttet oppmuntre og tilrettelegge for at 
stipendiatene skal publisere internasjonalt. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

2.2 Forskningsformidling 
Instituttet vil fortsette å informere om forskningsaktiviteten ved instituttet. I første rekke vil det bety 
at vitenskapelige ansatte ved instituttet får hjelp til å legge inn informasjon om sin forskning i 
FRIDA og Kompetansekatalogen. Videre vil innhold og form i årsrapporten som en mulig kanal for 
formidling av de ansattes forskningsaktiviteter bli gjennomgått. 
 
Instituttet ønsker også å oppmuntre og tilrettelegge for at staben aktivt kan delta i den offentlige 
mediedebatt med henblikk på formidle den forskning som utføres på instituttet. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

2.3 Tematiske forskning- og satsningssområder 
Sosialantropologisk institutt har pr. i dag to tematiske forskningsområder: NFR-finansierte 
"Transnational flows of concepts and substances" (finansiert av NFR) og ”Natur og samfunn”. 
 
SAI vil arbeide med å synliggjøre og definere flere viktige tematiske forskningsområder. 
Et slikt mulig forskningsområde er ’utvikling og antropologi’. Utvikling er et vidt område som 
favner både om historiske prosesser og endring over tid så vel som bistandsrelatert endring i fattige 
deler av verden. Det er flere av SAIs vitenskaplige ansatte som har forsket omkring ulike 
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utviklingsrelaterte temaer. SAI vil i løpet av 2004 forsøke identifisere og konkretiser viktige 
problemstillinger som vil falle inn under et slikt forskningsområde. 
 
Instituttet vil videre vurdere om det for enkelte prioriterte forskningsområder skal iverksettes 
spesielle stimuleringstiltak. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

2.4 Individuelle forskningsprosjekter 
Sosialantropologisk institutt vil tilrettelegge for at instituttets ansatte skal kunne ha best mulige 
betingelser mht individuelle forskningsprosjekter. 

3.0 ADMINISTRASJON 
Sikre den faglige utvikling blant den administrative staben 
 
Ansvarlig: Kontorsjef. 

4.0 GENERELT 

4.1 Vurdering av lokaliseringen av pc- og lesesalsplasser på instituttet, samt 
bruken av disse 
Instituttet vil vurdere lokaliseringen av pc- og lesesalsplasser på instituttet, samt bruken/utnyttelsen 
av disse. Det vil skje i samarbeid med fakultetet i forbindelse med flyttingen av pc-stuer på høyere 
grad til 4. etg. i Eilert Sundts hus B. Videre vil fokus vil være på arbeids- og læringsmiljøet være 
sentralt.  
 
Ansvarlig: Kontorsjef. 

4.2 Holde ansatte informert og koordinert gjennom møter 
Avholde stabs- og allmøter for instituttets ansatte i løpet av vår- og høstsemesteret 2004. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 
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