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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
Sosiologi er vitenskapen om mennesker og samfunn. Faget handler om menneskers samspill, om hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan vi som individer både formes av, og
bidrar til å forme, de ulike fellesskapene vi inngår i; som smågrupper, kjernefamilier, lokalmiljøer, frivillige sammenslutninger og arbeidsorganisasjoner. Sosiologer studerer menneskers
situasjon og utvikling under forskjellige sosiale vilkår. Sosial ulikhet er her et sentralt tema. Sosiologien tar også for seg forholdene innenfor og mellom grupper, organisasjoner og
samfunn. Sosiologien undersøker hvordan samfunnet endrer seg i takt med utviklingen i produksjonsliv, økonomi, teknologi og politikk. Å forstå den globale dimensjonen er også viktig,
fordi mennesker i økende grad krysser kulturelle og geografiske grenser, og fordi utviklingen i vårt eget samfunn i økende grad veves inn i et internasjonalt samspill. Et viktig formål med
sosiologistudiet er å gjøre studentene kjent med hvordan samfunnsendringer kan kartlegges og analyseres. I sosiologistudiet formidles også mye aktuell kunnskap om dagens samfunn
og samfunnsforhold.
Sosiologi er en empirisk basert vitenskap. Forskningsmetoder og trening i bruk av slike metoder utgjør derfor en viktig del av studiet. Sosiologien favner et bredt felt av problemstillinger
og gir kunnskap om begreper, teorier og tilnærmingsmåter som kan anvendes for ulike problemstillinger og i ulike sammenhenger. Sosiologistudiet kvalifiserer derfor for mange
forskjellige typer jobber, både i privat og offentlig sektor. Kompetanse i sosiologi bygges trinn for trinn. Studieprogrammet begynner med de enkleste elementene og blir gradvis mer
avansert. Det er derfor viktig å ta de enkelte kursene i den rekkefølgen som er anbefalt.
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 sosiologiske begreper og teorier, fagets egenart og plass i samfunnet
har en grunnleggende forståelse av forholdet mellom mennesker og samfunn, om sentrale samfunnsmessige egenskaper og utviklingstrekk
har kunnskap om de vanligste metodene for innsamling og analyse av sosiologiske data
Ferdighet
kan bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form
kan gjennomføre et avgrenset selvstendig forskningsarbeid
Generell kompetanse
kan beherske sosiologiske uttrykksformer og utveksle faglig funderte synspunkter med andre innenfor samme fagfelt
kan kommunisere sosiologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner både muntlig og skriftlig i yrker og arenaer hvor slik kunnskap er nyttig
kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og mindre prosjekter med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre
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 bachelorprogram 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
Bachelorprogrammet i sosiologi (180 sp) er normert til 6 semester og består av
de obligatoriske innføringsemnene EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsfag (7,5 sp) og perspektivemnet (7,5 sp),
et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester. I breddeåret kan studentene velge fritt valgte emner på til sammen 60 sp, et årsstudium i et annet fag eller studier i utlandet. For studenter
som vurderer å bli lærere passer det godt å ta et årsstudium i et undervisningsfag.
en fordypning i sosiologi (105 sp), som består av bestemte emner som gir kvalifikasjoner for opptak til en mastergrad. Fordypningen er satt sammen av obligatoriske og valgbare
fordypningsemner. Det er viktig at SOS1000 tas først og at SOS2900 tas som et av de siste emnene. Ut fra undervisningens organisering anbefales det at SOS2000, ett av
spesialiseringsemnene i rekken SOS2006-SOS2010 og SOS2900 tas samtidig i siste semester av bachelorstudiet i sosiologi.
Fordypningen i sosiologi tilsvarer 105 sp og består av:
SOS1000 Innføring i sosiologi (15 sp)
SOS1001 Samfunnsteori (15 sp)
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (15 sp)
SOS1016 Sosiologi og samfunn (15 sp)
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SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi (7,5 sp)
SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi (15 sp)
Ett av spesialiseringsemnene SOS2006, SOS2009 og SOS2010
To emner i rekken SOS2016-SOS2019, POL1003-POL1005, POL2012- POL2020, POL2022, fra rekken SOS2006-SOS2010 eller et emne i rekken POL1000-POL1002.
Studenter som planlegger å arbeide som lærere, bør kombinere utdanningen i sosiologi med et aktuelt undervisningsfag, for eksempel et fremmedspråk eller et realfag.
Studenter som planlegger å arbeide med samfunnsvitenskapelige problemstillinger; i forvaltning, næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid, bør kombinere sosiologi med et annet
samfunnsfag, for eksempel statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosialantropologi eller geografi.
Sosiologi og statsvitenskap utfyller hverandre og er en god kombinasjon. Emnet SOS1002 (15 studiepoeng) inngår både i fordypningen i sosiologi og i årsstudiet i statsvitenskap, derfor
må studenter på bachelor i sosiologi som velger statsvitenskap årsstudium i breddeåret, ta andre statsvitenskapsemner på til sammen 15 studiepoeng for å få nok studiepoeng i
breddeåret. Ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap for nærmere informasjon. Ved opptak til master i sosiologi, vil uansett SOS1002 telle som del av fordypningen i
sosiologi.

Læringsformer
Læringsformene i programmet er utformet i samsvar med forventet læringsutbytte, og inneholder både forelesninger, gruppeøvinger, framlegg, og praktiske øvinger i faget.
Vurderingsformer
De ulike vurderingsformene i programmet, med hjemmeeksamen, semesteroppgaver, muntlig og skriftlig eksamen, er utformet for å på best mulig måte kunne måle studentenes
oppnåelse av læringsutbyttet, på en slik måte at det kreves stadig større selvstendig faglig innsikt og prestasjoner i løpet av studiet.
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, eller i 5. og/eller 6. semester for å ta emner som kan inngå i fordypningen. Eventuelt kan studentene flytte om på rekkefølgen av emnene i andre og tredje studieår.
Utvekslingsoppholdet må være forhåndsgodkjent 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.
Fakultetet innvilger ikke forhåndsgodkjenning for utenlandsopphold etter 6. semester av normert studietid.
Avtale med University of California, Berkeley
SU-fakultetet har blant annet en utvekslingsavtale med Department of Sociology ved University of California, Berkeley. For mer informasjon om denne avtalen,
se https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Utvekslingsavtale+for+University+of+California+-+Berkeley

Entreprenørskap, innovasjon og nytenkning

Yrkesmuligheter
Et bachelorprogram i sosiologi gir kompetanse som gir grunnlag for å arbeide med ulike typer problemstillinger, både i privat og offentlig sektor. Særlig aktuelt er arbeid med
planlegging og utredninger, fordi en gjennom sosiologistudiet lærer å bearbeide og fremstille informasjon på en analytisk og metodisk måte. Bachelorstudiet i sosiologi er derfor et godt
utgangspunkt for deg som vil jobbe som faglig konsulent og rådgiver.
Videre studier
Etter fullført bachelorprogram har kandidaten faglige og metodiske forutsetninger for å gjennomføre et masterstudium innenfor samme fagområde eller annet studium som
bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.
Praksisstudier
Krav om skikkethet
Spesielle krav og betingelser
Andre relevante opplysninger
Oppgaver levert til vurdering innenfor faget sosiologi, både på bachelor- og masternivå, skal i tillegg til faglig innhold, tilfredsstille spesifikke krav til vitenskapelig form. Oppgavens
vitenskapelige form inngår i kriteriene for vurdering av oppgaver på alle nivåer. Kriteriene oppgis i undervisningen i hvert enkelte emne. Det er ikke tillatt å reprodusere
semesteroppgaver eller andre skriftlige arbeider andre har skrevet. Det er heller ikke tillatt å reprodusere eller foreta lette omarbeidelser av semesteroppgaver som en selv tidligere har
levert inn i andre emner. Ved fusk eller forsøk på fusk risikerer en annullering av vurdering, samt å bli utestengt fra NTNU og andre norske universiteter i inntil ett år.
Overgangsordninger
Ekskursjoner
Frister og valg
Masteroppgave
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