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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

Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale
prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.
Da sosialantropologien ble eget universitetsfag på 1800-tallet, var utøverne først og fremst opptatt av å studere og forstå ikke-europeiske kulturer og sivilisasjoner, som representerte
enintellektuell og politisk utfordring for den vestlige delen av verden. Fremmede samfunn har fremdeles en framtredende plass i faget, men de redskapene faget utviklet i møtet med ikkeeuropeiske kultur- og samfunnsformer har vist seg svært fruktbare også i utforskningen av eget samfunn og våre egne kulturelle ytringsformer.
Antropologer i dag studerer derfor like gjerne moderne storbyer, bedriftskultur, politisk retorikk og kulturelle trender i Norge og Vesten, som tradisjonelle byttesystemer i Melanesia, rituelt
liv i afrikanske landsbyer, slektsbaserte organisasjonsformer i den globale økonomien,nasjonsbygging i Asia, radikalt forskjellige verdensbilder, rasjonaliteter og kommunikasjonsformer. En
sentral måte å skaffe til veie kunnskap på er feltarbeidet, som innebærer at forskerne gjennom deltagende observasjon blir grundig innsosialisert i det samfunnet og den kulturen
vedkommende ønsker å forske på.
Globaliseringen er en annen grunn til at dagens antropologi har ambisjoner om å være universell i omfang og relevans. Antropologer har særlige forutsetninger for å si noe om
modernisering, globalisering, møter mellom kulturer, sivilisasjonskonflikter og transnasjonal migrasjon.Institutt for sosialantropologi ved NTNU tilbyr undervisning til bachelor-, master- og
doktorgraden. I tillegg til undervisningen driver instituttets stab med forskning innenfor en lang rekke felt organisert i faggruppene Organisasjonsantropologi; Kultur, innovasjon og fremtid
og Global ulikhet. Forskningen foregår i alle verdensdeler.
Læringsutbytte
En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
har oversikt over sentrale sosialantropologiske begreper og grunnlagsproblemer
har kunnskap om fagets historie, egenart og relevans- ha grunnleggende forståelse av kontekstuelle dimensjoner ved samfunnslivet
har utvidet forståelse av forholdet mellom globalisering og kulturell variasjon
har innsikt i komparativ analyse
har kjennskap til kvalitativ metode
Ferdighet
har faglig grunnlag til å drøfte sentrale samfunnsspørsmål fra et antropologisk ståsted
kan gjenkjenne antropologiske problemstillinger i et variert empirisk materiale
kan beherske grunnleggende fagterminologi
kan lese fagtekster på en konstruktiv måte
har trening i å gjennomføre et selvstendig faglig prosjekt
Generell kompetanse
har utviklet faglig nysgjerrighet
er kjent med faglige krav til presisjon og etterrettelighet
har trening i å formidle faglig kunnskap, både skriftlig og muntlig
har trening i å komme med faglig funderte innspill i plenum
kan utfordre antatte sannheter om kulturelle og naturgitte likheter og forskjeller
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. 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.
Oppbygging av studiet

Bachelorgraden i sosialantropologi er normert til 6 semester og består av sosialantropologiske emner (105 sp), valgfrie emner / breddeår (60 sp), Ex. Phil og perspektivemne (15 sp).
Fordypningskravet i en bachelorgrad i sosialantropologi er på 105 studiepoeng, og de resterende studiepoengene kan bestå av enten fritt valgte emner eller et årsstudium i et annet fag.
Fordypningsdelen i sosialantropologi består av emnene SANT1000, SANT1001, SANT1002, SANT1103, AFR1012, SANT2200, SANT2100, SANT2900 og ett av emnene SANT2003, SANT2010,
SANT2011, AFR2120 eller SANT3508.
Det anbefales at studentene tar emner på 1000-nivå før de tar emner på 2000-nivå. Det obligatoriske emnet SANT2900 Bacheloroppgave i sosialantropologi skal studenten fortrinnsvis ta i
siste semesteret av bachelorgraden i sosialantropologi.

1/2

5.7.2017

Studieplan - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap - BSANT17

I breddeåret, 2. studieår, kan studentene fritt velge emner på til sammen 60 sp, et årsstudium i et annet fag eller studier i utlandet.Studentene er selv ansvarlige for å velge emner som ikke
har kolliderende undervisnings- eller eksamenstidspunkt i breddeåret.
Det er mulig å ta studiet på deltid etter avtale med instituttet.

Læringsformer
Forelesninger og seminarer i alle emner. Skriftlige øvelser, muntlige presentasjoner.
Vurderingsformer
Skriftlige eksamener, bacheloroppgave med justerende muntlig presentasjon.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
Sosialantropologien tilbyr et sett av metoder og teorier som bidrar til å forstå ulikhet og kompleksitet i en globalisert verden. Faget gir grunnleggende innsikter i vilkår for variasjon og
endring i samfunn og organisasjoner.
Yrkesmuligheter
Sosialantropologens arbeidsfelt spenner vidt, fra internasjonale og nasjonale selskap til offentlig forvaltning og konsulent-, planleggings- og rådgivningsvirksomhet innenfor en rekke
samfunnssektorer. Eksempelvis arbeider antropologer med bistands- og utviklingsarbeid, med å tilrettelegge for flyktninger og asylsøkere, ved museer, som journalister og lærere.
Videre studier
Etter fullført bachelorgrad i sosialantropologi kvalifiserer studentene til master i sosialantropologi, i tillegg til flere tverrfaglige mastergradsprogrammer ved NTNU.
Praksisstudier
Krav om skikkethet
Spesielle krav og betingelser
Andre relevante opplysninger
Overgangsordninger
Ekskursjoner
Frister og valg
Masteroppgave
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