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Varighet, omfang og nivå
6-3-Omfang (år): 3,0
6-2-Organisering: heltidsstudium
6-2-Omfang (sp): 180,0
6-4-Arbeidsbelastning: 40-42,5 timer per uke
6-5-NKR-nivå: 1. syklus
Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever godkjent generell studiekompetanse. Søknader behandles av Samordna opptak.
2-1-Opptaksform: Samordna opptak
Innledning
Afrikastudier er et tverrfaglig studium med fokus på Afrikas kultur, samfunnsforhold, miljø og helse. Studiet gir solid grunnkompetanse og et godt utgangspunkt for videre arbeid med
afrikanske forhold. Afrikastudier spenner tematisk og disiplinmessig bredt, med en gjennomgående betoning av samfunnsvitenskapelige perspektiv og særlig fokus på aktuelle tema
omkring konfliktlinjer og utviklingsmuligheter. Dette skal gi studentene bred kunnskap om Afrika, kombinert med evne til kritisk å vurdere faglitteratur og informasjon om Afrika. Afrika
er ofte framme i nyhetsbildet, stort sett i negativt lys. Imidlertid er Afrikas økonomiske betydning økende samtidig som demokratiseringsprosessene i Afrika er viktige fordi de angår oss
alle. Afrikas utvikling vil først og fremst bestemmes av afrikanere og afrikanske samfunnsforhold. Sistnevnte forhold er fokus i afrikastudier. Afrikastudier søker å gi et realistisk bilde av
Afrika, ikke negativt som i mange nyhetsoppslag, men heller ikke overdrevent positivt. Studiet vil utførlig ta for seg problematiske trekk som diktatur, etnisk vold og sult, men det vil også
vise demokratisk utvikling, forsoning, lokalt samarbeid og positiv økonomisk utvikling. Målet er at studentene skal få god forståelse for de naturmessige, historiske og samfunnsmessige
strukturene som former Afrikas utvikling kombinert med trening i å analysere aktuelle trender.Studieprogrammet skal gi en forståelse av afrikanske samfunn slik det kommer til uttrykk i
religiøst liv, normer og kollektive handlingsmønstre, og i relasjonen slekt og familie, mellom kjønn, generasjoner, mellom lokalsamfunn og moderne storbysamfunn, mellom region og
nasjon, og mellom forskjellige etniske grupper. Samspillet mellom menneske og miljø i Afrika har en sentral plass, og de komplekse årsaksforholdene når det gjelder ressursfordeling
utforskes. Studiet ser også på hvordan dagens Afrika møter og responderer på problemstillinger knyttet til globaliseringsprosesser og strukturell tilpasning både på lokalt og nasjonalt
nivå, samt hvilke implikasjoner statens perifere rolle har. Afrikastudier er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU, opprettet høsten 2001. De fem instituttene Institutt for
sosialantropologi, Institutt for geografi, Institutt for historie og klassiske fag, Institutt for musikk og Institutt for språk og litteratur, tilbyr kursene som inngår i årsstudiet og i
bachelorgraden. Hele programmet administreres av Institutt for sosialantropologi.Afrikastudier favner bredt og er godt egnet til å kombinere med andre fag, både teknologiske,
humanistiske og selvfølgelig samfunnsvitenskapelige fag. Valgemnene som inngår i afrikastudier gir i seg selv gode muligheter til spesialisering i svært ulike retninger, for eksempel
swahili, musikk og naturgeografi, i tillegg til videreutvikling av de sentrale samfunnsvitenskapelige perspektivene. Emnene på afrikastudier er åpne og kan brukes som frie studiepoeng
for alle studenter.
Læringsutbytte
En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
har forståelse for ulike teoretiske og disiplinmessige perspektiv på Afrika
har god kjennskap til afrikanske samfunnsforhold
har meget god kunnskap om utvalgte aktuelle problemstillinger
Ferdighet
har tilegnet seg kunnskap om afrikanske forhold
kan selv søke informasjon om Afrika av både faglig og mer aktuell art
kan kritisk vurdere tilgjengelig informasjon og trekke ut essensen av denne
kan selvstendig utforme problemstilling, vurdere tilgjengelig informasjon og utforme et metodisk opplegg for å innhente nødvendige data
Generell kompetanse
kan formidle informasjon om Afrika
kan presentere og kritisk diskutere teorier og forskningsresultater
kan planlegge og gjennomføre studier og prosjekter, enten selvstendig eller som del av et tverrfaglig opplegg- kunne bidra til kulturell forståelse og tverrfaglig kommunikasjon
Overordnet læringsmål
En bachelorkandidat fra SU-fakultetet ved NTNU har tilegnet seg både teoretisk kunnskap og metodiske og kommunikative ferdigheter. Dette gjør kandidaten i stand til å arbeide
selvstendig, kritisk og analytisk med ulike typer oppgaver. Kandidaten kan tilegne seg ny kunnskap, kritisk vurdere teorier og forskningsresultater, og er kvalifisert for oppgaver og
utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv forøvrig.
Oppbygging av studiet
Bachelorprogrammet i afrikastudier består av 180 studiepoeng.
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Fordypning i afkikastudier (97,5 sp): fordypningen består av felleskurs i den sentrale problematikken samt valgemner som åpner for spesialisering innen særskilte temaer og
disipliner. De obligatoriske emnene utgjør 82,5 studiepoeng. I tillegg til de obligatoriske emnene må fordypningen bestå av minst 15 studiepoeng fra listen over valgfrie emner.
Fellesemner: EXPH0003 Examen Philosophicum 7,5 sp og et perspektivemne på 7,5 sp.
Øvrige emner (breddeemner) er valgfrie, og kan for eksempel bestå av et årsstudium i et annet fag eller et utenlandsopphold på ett til to semester.
Det anbefales å følge alle de oppsatte kursene første året. I breddeåret, 2. studieår, kan studentene fritt velge emner på til sammen 60 sp, et årsstudium i et annet fag eller studier i
utlandet.Bacheloroppgaven bør tas i siste semester. Siste året kan med fordel brukes til videre fordypning i afrikaemner utover de obligatoriske 97,5 studiepoeng, slik at en får størst
mulig konsentrasjon og sammenheng i studiet.
Studentene er selv ansvarlig for å velge emner som ikke har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt i breddeåret. For studenter som vurderer å bli lærere passer det godt å
ta et årsstudium i et undervisningsfag. Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med instituttet. Noen av emnene som inngår i bachelorgraden tilbys også som etter- og
videreutdanningsemner gjennom NTNU Videre. Se www.ntnu.no/videre/enkeltkursts/trondheim for kurs som tilbys høsten 2017 og våren 2018.

Læringsformer
Forelesninger, seminarer og øvingstimer. Skriftlige øvelser, muntlig presentasjon.
Vurderingsformer
Skriftlige eksamener, bacheloroppgave med justerende muntlig.Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha endret vurderingsform og/eller endret beregning av delkarakterer i forhold
til tidligere studieplaner. Ved evt. gjentak av tidligere eksamen må du rette deg etter gjeldende studieplan.
Internasjonalisering
Det er mulig for studentene å dra på utveksling i ett eller to semester i løpet av bachelorstudiet. Instituttet anbefaler utreise enten i 3. og/eller 4. semester (breddeåret) for å ta valgfrie
emner. Eventuelt kan studentene flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår. Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av instituttet før utreise, og skal
planlegges og registreres i utdanningsplanen til studenten innenfor de tre årene bachelorgraden er normert til. Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier, det vil si at
utvekslingsoppholdet må tilsvare 30 studiepoeng for ett semester, og 60 studiepoeng for to semester.
Etter at utvekslingsoppholdet er ferdig, må studentene søke instituttet om endelig godkjenning av emnene. Emnene og studiepoengene blir da registrert i studentens utdanningsplan og
rapportert til Lånekassen. Emner som søkes endelig godkjent etter at graden er oppnådd og vitnemålet er skrevet ut, kan ikke registreres og rapporteres til Lånekassen, eller inngå på
vitnemålet.
Instituttet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert studietid.
Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning
Afrikastudier gir et teoretisk og empirisk grunnlag for å forstå de raske og omfattende endringene på kontinentet i et globalt og regionalt perspektiv.
Yrkesmuligheter
Afrika er et kontinent mange har utilstrekkelig kunnskap om, og skal du arbeide som bistandsarbeider, innen offentlig administrasjon, journalistikk, næringsvirksomhet, i læreryrket, eller
helse- og sosial, vil denne kunnskapen være verdifull.
Videre studier
Etter fullført bachelorgrad har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som bachelorgraden
er godkjent som opptaksgrunnlag til. Bachelorgraden gir muligheter for masterstudier både ved norske universiteter og internasjonalt.
Særlig relevante mastergrader etter bachelorprogrammet i afrikastudier
Afrikastudier har ikke egen mastergrad. Studentene bør bruke de valgfrie emnene og breddeåret slik at de kvalifiserer seg til opptak på den ønskede mastergraden. Utover fordypningen
i afrikastudier gir følgende kombinasjoner grunnlag for opptak til mastergrad ved NTNU dersom relevante karakterkrav er oppfylt:
Master i sosialantropologi
Master i geografi
MPhil in Development Studies, specialising in Geography
MSc in Globalization: Transnationalism and Culture
Master i historie
Opptaksgrunnlag
Master i sosialantropologi: bachelor i afrikastudier, inkludert emnene SANT1000, SANT1001, SANT1002, SANT1103, samt et valgfritt emne i sosialantropologi på 7,5 sp i
breddeåret.
Master i geografi: bachelor i afrikastudier inkludert årsstudium i geografi i breddeåret.- MPhil in Development Studies, specialising in Geography: bachelor i afrikastudier
(studentene anbefales å ta et årsstudium i geografi i breddeåret i bachelorgraden, men dette er ikke et krav).
MSc in Globalization: Transnationalism and Culture: bachelor i afrikastudier.
Master i historie: bachelor i afrikastudier inkludert emnene HIST1110, HIST1150 og HIST1250 i breddeåret.
Praksisstudier
Krav om skikkethet
Spesielle krav og betingelser
Andre relevante opplysninger
Overgangsordninger
Hvis du allerede har tatt enten enkeltemner eller en BSV med fordypning i afrikastudier og lurer på hva du må ta for å få en Bachelorgrad i afrikastudier, ta kontakt med Institutt for
sosialantropologi.
Ekskursjoner
Frister og valg
Masteroppgave
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