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Programbeskrivelse
1. Beskrivelse av studiet
Lektorutdanninga i språk og samfunnsfag er et femårig mastergradsprogram som er satt
sammen av to fag som gir undervisningskompetanse i skolen og praktisk-pedagogisk
utdanning. Studiet bygger på forskningsbasert kompetanse, samtidig som det er yrkesrettet.
I de første tre årene studeres to valgfrie undervisningsfag av henholdsvis 90 og 60
studiepoengs omfang. Valg av fordypning danner grunnlag for videre studier i masterdelen. I
løpet av masterdelen skal studenten ta praktisk-pedagogisk utdanning, faglige kurs på 3000nivå, samt skrive en mastergradsoppgave med et fagdidaktisk perspektiv.
Normert studietid er 5 år. Utdanningen er på til sammen 300 studiepoeng, og studieløpet er
lagt opp med 30 studiepoeng pr semester.
Utdanningen fører fram til graden Master i språk og samfunnsfag med integrert praktiskpedagogisk utdanning.
2. Målgruppe
Målgruppen er studenter som vil bli lektorer og undervise på ungdomstrinnet og i
videregående skole. Utdanningen kan også gi annet arbeid som skolerådgiving,
informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.
3. Læringsmål
Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse:
Studenten skal ha
 solid kunnskap innenfor valgte fagområder, inkludert dets teorier og metoder, og
spesialisert innsikt i et avgrenset område knyttet til masterfaget
 evne til å anvende kunnskap på nye områder innenfor valgte fagområder
 en solid forståelse for skolens formål, mandat, handlingsrom og betydning i samfunnet
 evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie,
tradisjoner, egenart, plass i skolen og i samfunnet
 kunnskap om unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og
flerspråklige kontekster
 kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg
muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i og på tvers av fag,
og kan tilrettelegge for progresjon av disse ferdighetene i opplæringen tilpasset elever
på 8.–13. trinn
Ferdigheter:
Studenten skal








kunne vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig,
didaktisk og organisatorisk
kunne foreta selvstendige yrkesetiske analyser og vurderinger i forhold til personlig og
faglig utvikling
kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
kunne planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset opplæring i samsvar
med aktuelle læreplaner og lovverk, samt kunne analysere egne erfaringer, og
videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre
ha innsikt i hvordan barn og unge lærer, og evne til å planlegge, gjennomføre og
vurdere undervisningen slik at det fremmer elevenes læring

Kompetanse:
Studenten skal
 kunne reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag og skolefag, og over
fagets utforming og betydning i skolen og i samfunnet
 kunne bruke læreplaner som et grunnlag for å reflektere kritisk og konstruktivt og
vurdere egen lærerpraksis
 ha utviklet solid yrkesetisk kompetanse og god vurderingsevne
 har autoritet og kompetanse til å lede læringsarbeidet i en mangfoldig sammensatt
elevgruppe med særlig vekt på målgruppen 8.–13. trinn
 ha språklig kompetanse – å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig i norsk
og aktuelle fremmedspråk når disse er valgte fag
 kunne bidra til profesjonelt lærerfellesskap med tanke på videreutvikling av god
praksis og yrkesetisk plattform
 inneha en endrings- og utvklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens
skole
4. Programansvarlig
Lektorutdanningen er et samarbeid mellom Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og
lærerutdanning (HSL) og Handelshøgskolen i Tromsø, og disse har et felles programstyre
som er ansvarlig for programmet. Programmet koordineres av ILP.
5. Opptakskrav
Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse og minimum 35
skolepoeng og et gjennomsnitt på minimumskarakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i
matematikk (224 timer). For fagene fransk og tysk kreves det i tillegg forkunnskaper på nivå
med språkopplæringen i videregående skole eller tilsvarende. Realfag har egne opptakskrav

Forutsetning for oppstart på masterdelen av studiet:
For å starte på masterdelen av programmet må studenten ha avlagt eksamen i minst 170
studiepoeng. For å starte på PPU kreves det minimum 60 studiepoeng i begge fagene. Det er
mulig å søke om innpassing fra andre studier til lektorprogrammet.
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6. Involverte fag
Studieretninger

Fag nummer 2

Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi

Engelsk

Engelsk

Finsk

Finsk

Fransk

Fransk

Historie

Historie

Kunstvitenskap

Kunstvitenskap

Nordisk (norsk)

Nordisk (norsk)

Religionsvitenskap

Realfag

Russisk

Religionsvitenskap

Samfunnsøkonomi

Russisk

Samisk (morsmål)

Samfunnsfag

Sosialantropologi

Samfunnsøkonomi

Sosiologi

Samisk (morsmål)

Spansk

Samisk som fremmedspråk

Statsvitenskap

Sosialantropologi

Tysk

Sosiologi
Spansk
Statsvitenskap
Tysk
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7. Sammensetning av programmet
Førstesemesterstudiet - 30 studiepoeng
Studieretningsfaget
- 90 studiepoeng
Fag 2
- 60 studiepoeng
Masteremner
- 30 studiepoeng
PPU
- 50 studiepoeng (+ 10 studiepoeng som inngår i mastergradsoppgaven)
Mastergradsoppgaven - 40 studiepoeng (inkl. 10 studiepoeng PPU)
Studiet består av en bachelordel (3 år – 180 studiepoeng) og en masterdel (2 år – 120
studiepoeng).
I bachelordelen inngår et førstesemesterstudium (30 studiepoeng) og to undervisningsfag;
studieretningsfaget (90 studiepoeng) og et fag nummer 2 (60 studiepoeng).
Studentene velger rekkefølgen på fagene sine selv. Det er mulig å ta 60 studiepoeng i ett fag,
deretter 60 studiepoeng i et annet fag, for så å fordype seg på 2000-nivå i ett av disse fagene.
Masterdelen består av kurs på 3000-nivå i studieretningsfaget (30 studiepoeng), praktiskpedagogisk utdanning (PPU, 50 studiepoeng) og en mastergradsoppgave (40 studiepoeng,
inkludert 10 studiepoeng PPU).
De ulike fagene kan ha egne emnesammensetninger som er spesielle for lektorutdanningen.
For nærmere informasjon om obligatoriske og valgfrie emner, se de ulike fagbeskrivelsene.
Det er i noen tilfeller også mulig å ta tverrfaglige emner, HIF-emner og SVF-emner.
Hvert semester gis det et tverrfaglig seminar med aktuelle temaer for alle studentene på
programmet.
Førstesemesterstudiet:
For nye studenter er følgende studieløp obligatorisk
-

FIL-0700 Examen Philosophicum - 10 studiepoeng

-

PFF-1001 Examen Paedagogicum - 10 studiepoeng

-

Et innføringsemne som passer for studieretningen (for studenter med studieretning
russisk eller spansk, samfunnsvitenskapelige fag og økonomiske fag) – 10 studiepoeng
eller
EXF-0723 Examen Facultatum (for andre språkstudenter) – 10 studiepoeng

Studieretningsfaget
Studieretningsfaget består av 60 studiepoeng på 1000-nivå og 30 studiepoeng på 2000-nivå.
Sistnevnte utgjør den faglige fordypningen på bachelornivå.
Følgende studieretninger finnes:
Bedriftsøkonomi, engelsk, finsk, fransk, historie, kunstvitenskap, nordisk (norsk), nordsamisk
(morsmål), religionsvitenskap, russisk, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi,
spansk, statsvitenskap og tysk.
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Videre skal studentene ta emner på 3000-nivå i studieretningsfaget sitt, til sammen 30
studiepoeng. I den grad det er mulig, bør emnene stå i forhold til tema/problemstilling i
mastergradsoppgaven. Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave som skal ha et omfang
på 40 studiepoeng.
Fag nummer to
Samtlige studieretninger tilbys også som 60-studiepoengsgrupper (de kan altså være fag
nummer to). Det er også mulig å ta samisk som fremmedspråk (60 studiepoeng). I tillegg kan
man ta en emnegruppe i samfunnsfag som består av emner fra sosialantropologi, sosiologi og
statsvitenskap. Man kan ta følgende frie emnekombinasjoner: 50/10, 40/20, 30/30, 20/20/20,
40/10/10, 30/20/10. Studenter som velger en emnegruppe i samfunnsfag, kan ikke ha noen av
fagene i emnegruppen som studieretning.
Programmet åpner for å ta undervisningsfag nummer 2 innenfor realfag (vær oppmerksom på
krav om forkunnskaper ved realfagene).
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning er en obligatorisk del av programmet og er lagt til
masterdelen.
PPU består av pedagogisk og fagdidaktisk teori og to praksisperioder på om lag 7 uker hver i
grunnskole eller videregående opplæring.
For studenter som følger dette programmet består PPU av to deler. Hoveddelen er på 50
studiepoeng og dekker praksis, pedagogisk og fagdidaktisk teori. 10 studiepoeng av PPU
integreres i mastergradsoppgaven slik at denne også får et fagdidaktisk perspektiv.
8. Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og de aktuelle fremmedspråkene i de ulike
studieretningene.
9. Mastergradsoppgaven
Mastergradsoppgaven utgjør 40 studiepoeng (inkl. 10 studiepoeng PPU).
Mastergradsoppgaven er en kortere vitenskapelig avhandling på 40 – 60 sider. Oppgaven skal
også ha et fagdidaktisk perspektiv. Det oppnevnes en veileder fra det aktuelle faget (vanligvis
hovedveileder) og en fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Emne for oppgaven
bestemmes av studenten i samråd med veilederne.
Oppgaven skrives vanligvis individuelt, men kan også skrives i gruppe. Gruppen kan
maksimalt bestå av tre personer. En gruppe på to studenter skriver 60 – 90 sider, mens en
gruppe på tre skriver 90 – 120 sider. Ved gruppebesvarelse gis felles karakter for alle
medlemmene i gruppa.
10. Internasjonalisering
Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. For nærmere informasjon, se UiTs nettsider
for studier i utlandet.
11. Fellesemner
FIL-0700 Examen Philosophicum, PFF-1001 Examen paedagogicum og praktisk-pedagogisk
utdanning (PFF-5051 og PFF-5052).
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12. Arbeids- og evalueringsformer
Arbeids- og undervisningsformer består av forelesninger, seminarer, gruppeundervisning,
øvelser, praksis m.m.. For ytterligere beskrivelse, se hver enkelt emnebeskrivelse.
Eksamensordningene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeoppgave, mappevurdering,
muntlig eksamen og mastergradsoppgave. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere
informasjon. Det gis bokstavkarakterer A – F (F er ikke bestått) eller bestått/ikke bestått.
Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene.
13. Studentevaluering
Lektorutdanningen evalueres en gang pr studieår. Evaluering av undervisningen på
enkeltemner ivaretas av hvert enkelt institutt.
14. Påmelding til masterdelen
Studentene må selv melde seg til masterdelen av programmet semesteret før oppstart. Det er
utarbeidet eget skjema for påmelding til masterdelen. Skjemaet fås i ekspedisjonen eller
finnes på Fronter. Frister for påmelding til masterdelen:
1. februar for oppstart om høsten
1. september for oppstart om våren (gjelder ikke alle fag)
Det er viktig at disse fristene overholdes. Fagene ved de ulike studieretninger og PPU-studiet
må ha oversikt over studenttallet i god tid for å kunne planlegge undervisningen ved
programmet. Studentene kan fortsette på masterdelen såfremt de er kvalifisert for det (se pkt.
4).
Eksempel på studieprogresjon – flere eksempler finnes i informasjonsheftet for mye
studenter som ligger i Fronter.
Sem.
Alt.
A
1
(H) Alt.
B
2 (V)
3 (H)
4 (V)
5 (H)
6 (V)
7 (H)
8 (V)
9 (H)
10 (V)

10 studiepoeng

10 studiepoeng

FIL-0700 Examen
philosophicum

PFF-1001 Examen
paedagogicum

10 studiepoeng
Et innføringsemne i henhold
til studieretningen eller
EXF-0723 Ex. Fac.

Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne
Fagemne (2000-nivå)
Fagemne (2000-nivå)
Fagemne (2000-nivå)
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
PPU
Mastergradsoppgaven
Fagemne (3000-nivå)
Fagemne (3000-nivå)
Fagemne (3000-nivå)1
Mastergradsoppgaven

1

Dersom det blir tilbudt kun 20 studiepoeng i fagspesifikke emner pr semester, så kan for eksempel studenten
samtidig ta et fagspesifikt egenkomponert emne (med valgfritt pensum, godkjent av lærer) som et tredje emne
samme semester.
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Studieretninger
Studieretning i bedriftsøkonomi
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng BED/SOK-1000-emner (60 studiepoeng obligatorisk)
 30 studiepoeng BED/SOK -2000-emner (30 studiepoeng obligatorisk)
Studentene anbefales å ta BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse (10 stp) (H) som del av
førstesemesterstudiet.
Følgende emner er obligatoriske:
BED-1007 Matematikk for økonomer (10 stp, vår)
SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adferd, markeder og priser (10 stp, vår)
BED-1004 Markedsføring (10 stp, vår)
BED-1002 Finansregnskap I (10 stp, høst)
BED-2020 Investering og finansiering (10 stp, høst)
BED-1005 Logistikk I (10 stp, høst)

SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi (10 stp, vår)
BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering (10 stp, vår)
BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk (10 stp, vår)
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
BED-emner på 3000-nivå og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng.
Studieretning i engelsk
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng ENG-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng ENG-2000-emner (begrenset valgfrihet)
Følgende emner er obligatoriske:
ENG-1014 Engelsk i bruk (10 stp V)
ENG-1015 Innføring i engelsk ord- og setningsstruktur (10 stp V)
ENG-1110 Innføring i britiske studier (10 stp V)
ENG-1016 Innføring i engelske språklyder og lydmønstre (10 stp H)
ENG-1120 Innføring i amerikanske studier (10 stp H)
ENG-1122 Innføring i narrativ litteratur (10 stp H)
På 2000-nivå skal studentene ta tre emner/30 studiepoeng, som er godkjent som 2000-nivå,
også HIF-emner. Det skal være minst ett språkemne og minst ett emne i litteratur/kultur. For
en oppdatert oversikt, se emnekatalogen på nettet.
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År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
ENG-3000-emner og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (ENG-3993).
Studieretning i finsk
Studieretningen starter opp hvert 4. semester. Ta kontakt med studiekonsulenten for finsk for
nærmere informasjon.
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng FIN-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng FIN/HIF-2000-emner (30 studiepoeng er obligatorisk)
Følgende emner er obligatoriske:
FIN-1010 Praktisk finsk I (10 stp) (V)
FIN-1011 Finsk språkstruktur I (10 stp) (V)
FIN-1012 Praktisk finsk II (10 stp) (H)
FIN-1013 Finsk språkstruktur II (10 stp) (H)
FIN-1110 Finsk litteratur (10 stp) (H)
FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap (10 stp) (V)
FIN-2010 Praktisk finsk III (10 stp) (V)
HIF-2012 Flerspråklighet (10 stp) (V)
FIN-2110 Litteraturteori med tekstanalyse (10 stp) (V)
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
FIN-3000-emner og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (FIN-3940).
Studieretning i fransk
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng FRA-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng FRA-2000-emner (30 studiepoeng er obligatorisk)
Følgende emner er obligatoriske:
FRA-1011 Fransk språk I: Grammatikk med praktisk fransk (10 stp) (V)
FRA-1012 Fransk språk III: Oversettelse med praktisk fransk (10 stp) (H)
FRA-1021 Fransk språk II: Grammatikk med fonologi (10 stp) (H)
FRA-1111 Fransk litteratur I: Fransk litteraturhistorie med teksteksempler (10 stp) (V)
FRA-1121 Fransk litteratur II (10 stp) (H)
FRA-1211 Fransk kulturkunnskap I: Civilisation (10 stp) (V)
FRA-2031 Fransk språk IV: Grammatikk (10 stp) (V)
FRA-2131 Fransk litteratur III (10 stp) (V)
FRA-2221 Fransk kultur II (10 stp) (V)
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År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
FRA-3000-emner og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (FRA-3903).
Studieretning i historie
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng HIS-1000 emner (40 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng HIS-2000 emner (10 studiepoeng er obligatorisk)
Studentene anbefales å ta HIS-1000 Hvordan historie blir til (10 stp H) som del av
førstesemesterstudiet.
Følgende emner er obligatoriske:
HIS-1000 Hvordan historie blir til (10 stp) (H)
HIS-1001 Europa formes – fra antikken til 1500 (10 stp) (V)
HIS-1002 Handelskapitalisme, statsmakt og revolusjoner 1500 – 1850 (10 stp) (V)
HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850 – 2000 (10 stp) (V)
HIS-2001 Historie sett i lys av kildene (10 stp) (V)
De resterende emner velges blant de emner som gis til enhver tid. For en oppdatert oversikt,
se emnekatalogen på nettet.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng
obligatoriske HIS-emner på 3000-nivå og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng
(HIS-3905). Følgende emner er obligatoriske:
HIS-3001 Introduksjonskurs til mastergradsprogram i historie (10 stp) (H)
HIS-3002 Historiografi og historieteori (20 stp) (H)
Studieretning i kunstvitenskap
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng KVI-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng KVI-2000-emner (30 studiepoeng er obligatorisk)
Følgende emner er obligatoriske:
KVI-1010 Epoke og stil I (10 stp V)
KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode (20 stp V)
KVI-1110 Epoke og stil II (20 stp H)
KVI-1113 Feltarbeid/ekskursjon (10 stp H)
KVI-2010 Teori og metode (10 stp V)
KVI-2016 Temastudium kunstvitenskap (20 stp V)
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Studenten kan velge emner på 2000- nivå ved et utenlandsk lærested.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng
obligatoriske KVI-emner på 3000-nivå, og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng
(inkl 10 studiepoeng PPU). Følgende emner er obligatoriske:
KVI-3110 Forprosjekt og skriveteknikk (10 stp H)
KVI-3120 Teori og metode (20 stp H)
Studieretning i nordisk (norsk)
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng NOR-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng NOR-2000-emner (begrenset valgfrihet)
Følgende emner er obligatoriske:
NOR-1010 Eldre språk og språkutvikling (10 stp) (V)
NOR-1011 Moderne språkstruktur (10 stp) (V)
NOR-1012 Språk og samfunn. Talemålsvariasjon og skriftspråknormering (10 stp) (H)
NOR-1110 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880 (10 stp) (V)
NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig (10 stp) (H)
NOR-1112 Nordisk litteratur fra andre verdenskrig til i dag (10 stp) (H)
På 2000-nivå skal studentene ta tre emner som er godkjent som 2000-nivå, også HIF-emner.
Det skal være minst ett språkemne og minst ett emne i litteratur/kultur. For en oppdatert
oversikt, se emnekatalogen på nettet.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
NOR-emner på 3000-nivå og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (NOR-3930).
Studieretning i religionsvitenskap
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng REL-1000 emner (10 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng REL-2000 emner (30 studiepoeng er obligatoriske)
Studentene anbefales å ta REL-1000 Innføring i religionsvitenskap (10 stp) (H) som del av
førstesemesterstudiet.
Følgende emner er obligatoriske i studieretningen:
REL-1050 Teori og metode I (10 stp) (V)
REL-2001 Prosjektoppgave (20 stp) (V)
REL-2050 Teori og metode II (10 stp) (V)
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De resterende emner velges blant de emner som gis til enhver tid. For en oppdatert oversikt,
se emnekatalogen på nettet.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
REL-emner på 3000-nivå og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (REL-3905).
Studieretning i russisk
År 1-3
Studenter som ikke har forkunnskaper i russisk på nivå med språkopplæringen i videregående
skole (3 år), må ta et obligatorisk innføringskurs i russisk: RUS-0100 Russisk grunnkurs I (10
studiepoeng) som går hver høst.
Studieretningen har et fordypningskrav på minst 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng RUS-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng RUS-2000-emner (30 studiepoeng obligatorisk)
Følgende emner er obligatoriske:
RUS-1001 Russisk grunnkurs II (20 stp) (V)
RUS-1110 Litteraturhistorie (10 stp) (V)
RUS-1025 Grammatikk og tekst (10 stp) (H)
RUS-1210 Eldre historie (10 stp) (H)
RUS-1313 Praktisk russisk i St. Petersburg (10 stp) (H)
RUS-2025 Praktisk russisk (10 stp) (V)
RUS-2040 Strukturen i russisk (10 stp) (V)
RUS-2110 Russisk litteratur 2 (10 stp) (V)
Studenter som ikke reiser til St. Petersburg, tar eksamen i RUS-1313 på slutten av
høstsemesteret i Tromsø.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 20 studiepoeng valgfrie
RUS-3000 emner, RUS-3041 Praktisk russisk 1 (5 stp) (H), RUS-3045 Praktisk russisk 2 (5
stp) (V) og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (RUS-3950).
Studieretning i samfunnsøkonomi
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng innføring SOK/BED-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng fordypning SOK/BED-emner (10 studiepoeng er obligatorisk)
Studentene anbefales å ta SOK-0001 Økonomi og politikk (10 stp) (H) som del av
førstesemesterstudiet.
Følgende emner er obligatoriske:
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BED-1007
SOK-1002
SOK-1010
SOK-2001
SOK-2010
SOK-2038

Matematikk for økonomer (10 stp) (V)
Mikroøkonomi: Økonomisk adferd, markeder og priser (10 stp) (V)
Nasjonalregnskap og konjunkturer (10 stp) (V)
Strategisk atferd (10 stp) (H)
Åpen økonomi og vekst (10 stp)/erstattet av SOK-2002 Offentlig økonomi
Mikroøkonomiske emner (10 stp)/erstattet av SOK-2003 Makroøkonomi

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk (10 stp) (V)
De resterende emner velges blant de emner som gis til enhver tid. For en oppdatert oversikt,
se emnekatalogen på nettet.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
SOK-emner på 3000-nivå og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (SOK-3913).
Studieretning i samisk (morsmål)
År 1-3
Studiet i samisk er tilpasset morsmålsstudenter i nordsamisk, og forutsetter følgelig både
praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende nordsamisk som første- eller andrespråk fra
den videregående skole (eller Davvin I-IV).
Vær oppmerksom på at emner på 1000-nivå har oppstart i vårsemesteret annethvert år
(vår 2010, vår 2012, osv.), mens 2000-emner har oppstart i vårsemesteret annethvert år (vår
2011, vår 2013, osv.)
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:



60 studiepoeng SAM-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
30 studiepoeng SAM-2000-emner (30 studiepoeng er obligatorisk)

Følgende emner er obligatoriske:
SAM-1010 Introduksjon til samisk lingvistikk (V)
SAM-1012 Språk i samfunnet og tospråklighet (V)
SAM-1110 Eldre samisk diktning i et kulturhistorisk perspektiv (V)
SAM-1011 Nordsamisk dialektologi (H)
SAM-1112 Moderne samisk diktning (H)
SAM-1113 Stilistikk og skriving av faglige tekster (H)
SAM-2013 Samisk språkhistorie og komparativ dialektologi (V)
SAM-2110 Urfolkslitteratur (V)
SAM-2014 Språkstrukturen i nordsamisk II (V)
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
SAM-3000-emner og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng.
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Studieretning i sosialantropologi
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng SOA-1000 emner (20 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng SOA-2000 emner (30 studiepoeng er obligatorisk)
Følgende emner er obligatoriske:
SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi (20 stp) (V)
SOA-2001 Sosialantropologisk kunnskapsproduksjon og metode (10 stp) (V)
SOA-2002 Identitet, struktur og prosess (20 stp) (V)
SOA-1001 gir en oversikt over grunnleggende teoretiske og metodiske redskaper og bør tas
tidlig i studiet. De resterende emner velges blant de emner som gis til enhver tid. For en
oppdatert oversikt, se emnekatalogen på nettet.
År 4 og 5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
SOA-emner på 3000-nivå og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (SOA-3905).
Studieretning i sosiologi
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng SOS/SVF 1000-emner (40 studiepoeng obligatorisk)
 30 studiepoeng SOS 2000-emner (30 studiepoeng obligatorisk)
Studentene anbefales å ta SOS-1002 Sosiologiens klassikere(10 stp) som del av
førstesemesterstudiet.
Følgende emner er obligatoriske:
SOS-1001 Individ og samfunn (20 stp) (V)
SOS-1002 Sosiologiens klassikere (10 stp) (H)
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode (10 stp) (H)
SOS-2001 Sosiologiske analysemåter (10 stp) (V)
SOS-2002 Prosjektoppgave/bacheloroppgave (20 stp) (V)
De resterende emner velges blant de emner som gis til enhver tid. For en oppdatert oversikt,
se emnekatalogen på nettet.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng SOS3000-emner og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (SOS-3905). Studentene kan
fritt velge SOS-3000-emner blant de emner som til enhver tid tilbys, men de må ta et
metodekurs. De skal velge det metodekurset til tilbyr den metoden de skal bruke i
mastergradsoppgaven, dvs. enten kvalitativ metode (høst) eller kvantitativ metode (vår). På
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3000-nivå er det mulig å søke om å få godkjent 3000-emner i statsvitenskap og
samfunnsplanlegging som valgfrie sosiologiemner på 3000-nivå. Det er også mulig å søke om
å ta emnet SPL-2008 Kjønn og samfunn som et valgemne på 3000-nivå.

Studieretning i spansk
År 1-3
Studenter som ikke har forkunnskaper i spansk på nivå med språkopplæringen i videregående
skole, må ta et obligatorisk innføringskurs i spansk: SPA-0100 Spansk grunnkurs I (10
studiepoeng) som går hver høst.
Studieretningen har et fordypningskrav på minst 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng SPA-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng SPA-2000-emner (30 studiepoeng er obligatorisk)
Alle emner er obligatoriske:
SPA-1013 Praktisk spansk I (20 stp) (V)
SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk kultur (10 stp) (V)
SPA-1011 Spansk grammatikk (10 stp) (H)
SPA-1014 Praktisk spansk II (10 stp) (H)
SPA-1111 Innføring i spansk litteratur (10 stp) (H)
SPA-2011 Fordypning i spansk grammatikk (10 stp) (V)
SPA-2110 Latin-Amerika fra kolonitid til 20. århundre (10 stp) (V)
SPA-2111 Sentrale verk i spansk-språklig litteratur (10 stp) (V)
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng valgfrie
SPA-emner på 3000-nivå og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng.
Studieretning i statsvitenskap
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng STV/SVF-1000-emner (60 studiepoeng er obligatorisk)
 30 studiepoeng STV-2000-emner
Studentene anbefales å ta STV-1000 Politisk analyse (H) som en del av førstesemesterstudiet.
Følgende emner er obligatoriske:
STV-1001 Demokrati og politikk i idéhistorisk belysning (V)
STV-1002 Offentlig politikk og adm.: institusjoner og prosesser i norsk politikk (V)
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk (V)
STV-1004 Organisasjonsteori: analyse av moderne organisasjoner (H)
STV-1005 Internasjonal politikk (H)
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode (H)

14

På 2000-nivå kan studentene velge fritt blant de statsvitenskapelige emner som til enhver tid
tilbys. For oppdatert oversikt, se emnekatalogen på nettet.
År 4-5
I tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning, må studenten ta emnet STV-3070
Forskningsmetoder (15 studiepoeng) som tilbys hver høst. Studenten kan i tillegg ta STV3071 Moderne politisk analyse (15 studiepoeng), som også går om høsten, eller to av
valgemnene på 3000-nivå (10 studiepoeng pr emne) som tilbys om våren. Studenten skal ha
til sammen 30 studiepoeng i emner på 3000-nivå. I tillegg skal studenten skrive en
mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (SVT-3905).
Studieretning i tysk
Studieretning tysk har kun oppstart annen hver vår og vil starte våren 2011. Tyskemner på
2000-nivå vil kun bli tilbudt annen hver vår med start våren 2010, våren 2012 osv.
Tyskemner på 3000-nivå kan bli tilbudt som selvstudium med veiledning pga
ressurssituasjonen.
År 1-3
Studieretningen har et fordypningskrav på 90 studiepoeng i år 1-3 og består av følgende
komponenter:
 60 studiepoeng TYS-1000-emner (60 studiepoeng obligatorisk)
 30 studiepoeng TYS-2000-emner (begrenset valgfrihet)
Alle 1000-emner er obligatoriske:
TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser (10 stp) (V)
TYS-1002 Elementær tysk syntaks I (10 stp) (V)
TYS-1101 Tysk tekstlesing og tekstproduksjon (10 stp) (V)
TYS-1003 Elementær tysk syntaks II (10 stp) (H)
TYS-1011 Praktisk språkferdighet (10 stp) (H)
TYS-1110 Kafka & Co: Innføring i tyskspråklig litteratur (10 stp) (H)
På 2000-nivå kreves det at studentene tar ett emne i språk og ett i litteratur. Det siste emnet
velger studenten fritt. For nærmere informasjon, se emnekatalogen på nettet.
År 4-5
I tillegg til den praktisk-pedagogiske utdanningen, skal studentene ta 30 studiepoeng TYS3000 emner og skrive en mastergradsoppgave på 40 studiepoeng (TYS-3930). Det forutsettes
at studentene tar minst ett emne relatert til praktisk språkbruk, men kan for øvrig velge fritt
blant de emner som tilbys på 3000-nivå. For nærmere informasjon, se emnekatalogen på
nettet.
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Fag nummer 2
Bedriftsøkonomi
Følgende emner er obligatoriske: BED-1007, SOK-1002, BED-1004, BED-1002, BED-2020
og BED-1005, til sammen 60 studiepoeng.
Engelsk
Følgende emner er obligatoriske: ENG-1014, ENG-1015, ENG-1110, ENG-1016, ENG-1120
og ENG-1122, til sammen 60 studiepoeng.
Finsk
Faget tilbys ikke hvert semester. Følgende emner er obligatoriske: FIN-1010, FIN-1011, FIN1012, FIN-1013, FIN-1110 og FIN-1210, til sammen 60 studiepoeng.
Fransk
Følgende emner er obligatoriske: FRA-1011, FRA-1012, FRA-1021, FRA-1111, FRA-1121
og FRA-1211, til sammen 60 studiepoeng.
Historie
Følgende emner er obligatoriske: HIS-1000, HIS-1001, HIS-1002 og HIS-1003. De
resterende 20 studiepoeng velges blant de emner som gis til enhver tid. For en oppdatert
oversikt, se emnekatalogen på nettet.
Kunstvitenskap
Følgende emner er obligatoriske: KVI-1010, KVI-1013, KVI-1110 og KVI-1113, til sammen
60 studiepoeng.
Nordisk
Følgende emner er obligatoriske: NOR-1010, NOR-1011, NOR-1012, NOR-1110, NOR-1111
og NOR-1112, til sammen 60 studiepoeng.
Realfag
Det er mulig å ta realfag som fag nummer to. Vær oppmerksom på egne opptakskrav for
realfagsemner. For nærmere informasjon og detaljer, kontakt NT-fakultetet.
Religionsvitenskap
REL-1050 er obligatorisk. De resterende 50 studiepoeng velges blant de emner som gis til
enhver tid. For en oppdatert oversikt, se emnekatalogen på nettet.
Russisk
Studenter som ikke har forkunnskaper i russisk på nivå med språkopplæringen i videregående
skole (3 år), må ta et obligatorisk innføringskurs i russisk: RUS-0100 Russisk grunnkurs I (10
stp) som går hver høst.
Følgende emner er obligatoriske: RUS-1001 (20 stp), RUS-1110 (10 stp), RUS-1025 (10 stp),
RUS-1210 (10 stp) og RUS-1313 (10 stp i St. Petersburg). Studenter som ikke reiser til St.
Petersburg tar eksamen i RUS-1313 på slutten av høstsemesteret i Tromsø.
Samfunnsfag
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Man kan ta en emnegruppe i samfunnsfag som består av emner fra sosialantropologi (SOAemner), sosiologi (SOS-emner)og statsvitenskap (STV-emner). Man kan ta følgende frie
emnekombinasjoner: 50/10, 40/20, 30/30, 20/20/20, 40/10/10, 30/20/10. Studenter som velger
en emnegruppe i samfunnsfag, kan ikke ha noen av fagene i emnegruppen som studieretning.
Oversikt over de ulike emnene som tilbys hvert semester finnes i emnekatalogen. Se
sosialantropologi SOA-emner, sosiologi SOS-emner og statsvitenskap STV-emner.
Samisk (morsmål)
Vær oppmerksom på at emner på 1000-nivå har oppstart i vårsemesteret annethvert år
(vår 2010, vår 2012 osv.).
Følgende emner er obligatoriske: SAM-1010, SAM-1110, SAM-1012, SAM-1011, SAM1112 og SAM-1113, til sammen 60 studiepoeng.
Samisk som fremmedspråk
Vær oppmerksom på at neste gang studiet tilbys er vår 2011 og høst 2011.
Samisk som fremmedspråk (60 studiepoeng.) består av følgende emner:
SAM-1030 Nordsamisk som fremmedspråk: Innføring i nordsamisk grammatikk I (20 stp.)
SAM-1031 Nordsamisk som fremmedspråk: Praktisk nordsamisk I (10 stp.)
SAM-1032 Nordsamisk som fremmedspråk: Praktisk nordsamisk II (20 stp.)
SAM-1033 Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk grammatikk II (10 stp.)
Samfunnsøkonomi
Følgende emner er obligatoriske: SOK-1002, SOK-1010, BED-1007, SOK-2001, SOK2010/erstattet av SOK-2002 og SOK-2038/erstattetav SOK-2003, til sammen 60 studiepoeng.
Sosialantropologi
Følgende emne er obligatorisk: SOA-1001 (20 stp). De resterende 40 studiepoeng velges
blant de emner som gis til enhver tid. For en oppdatert oversikt, se emnekatalogen på nettet.
Sosiologi
Følgende emner er obligatoriske: SOS-1001 (20 stp), SOS-1002 og SVF-1050. De resterende
20 studiepoeng velges blant de emner som gis til enhver tid. For en oppdatert oversikt, se
emnekatalogen på nettet.
Spansk
Studenter som ikke har forkunnskaper i spansk på nivå med språkopplæringen i videregående
skole, må ta et obligatorisk innføringskurs i spansk: SPA-0100 Spansk grunnkurs I (10
studiepoeng) som går hver høst.
Følgende emner er obligatoriske: SPA-1013 (20 stp.), SPA-1110, SPA-1011, SPA-1014, og
SPA-1111, til sammen 60 studiepoeng.
Statsvitenskap
Følgende emner er obligatoriske: STV-1001, STV-1002, STV-1003, STV-1004, STV-1005
og SVF-1050, til sammen 60 studiepoeng.
Tysk
NB: faget har oppstart annen hver vår og vil starte våren 2011, våren 2013 osv.
Følgende emner er obligatoriske: TYS-1001, TYS-1002, TYS-1101, TYS-1003 og TYS1011og TYS-1110, til sammen 60 studiepoeng.
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