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Velkommen til Arkeologi – bachelor ved UiT Norges arktiske universitet
Du har fått plass på bachelorprogrammet i arkeologi hos oss i Tromsø, og vi gleder oss til å se deg her
til semesterstart!
En beskrivelse av programmet finner du på våre nettsider:
https://uit.no/utdanning/program/277133/arkeologi_-_bachelor
Orienteringsmøtet for bachelorprogrammet i arkeologi er 17. august, kl. 10.15 på undervisningsrom
L-133 i Breiviklia. På orienteringsmøtet vil du møte faglærerne og dine medstudenter, du vil få
informasjon om høstens undervisning og pensum samt en del generell informasjon om studiet.
Studiekonsulenten vil også være der og informere om blant annet semesterregistrering, e-post, eksamen
og Canvas. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste til å komme på møtet for å få en best mulig start
på studiene.
Se også sjekkliste for nye studenter: https://uit.no/utdanning/sjekkliste
I løpet av studiet vil du bli kjent med ulike typer undervisning: forelesninger, seminarer, men også
praktiske øvelser, labundervisning og ekskursjoner, slik at du blant annet får erfaring med å
gjenkjenne og beskrive kulturminner i landskapet.
Hvordan ser ditt første studieår ut?
I 1. semester (høstsemesteret) tar du tre obligatoriske emner, ARK-1014 Hva er arkeologi?, ARK-1019
Examen Facultatum – Arkeologivariant og ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn.
ARK-1014 er innføringsemnet vårt. Her vil du få et overblikk over hva arkeologi dreier seg om: hva
arkeologer egentlig jobber med, hvordan vi daterer ting osv. På ARK-1019 vil du få en innføring i
hvordan arkeologer oppnår kunnskap, og hvilke vitenskapsteoretiske retninger som har preget
arkeologien som fag. Du vil videre ta et kurs, der du lærer å analysere og å skrive akademiske tekster.
På ARK-1013 får du en innføring i den kulturhistoriske utviklingen fra jernalder og frem til nyere
historisk tid i Norden, med eksempler fra gjenstandsmaterialet, og de mest sentrale arkeologiske
problemstillingene knyttet til perioden.
I 2.semester (vårsemesteret) har du også tre obligatoriske emner, ARK-1012 Fra istidsjegere til
jordbrukere, ARK-1006 Arkeologisk metode I og FIL-0700 Examen Philosophicum. På ARK-1012 får
du en innføring i den kulturhistoriske utviklingen fra steinalder og til begynnelsen av vår tidsregning i
Norden. På ARK-1006 lærer du om arkeologiens metoder: datering, rekonstruksjon av fortidig
landskap og kosthold, fortidig teknologi med mer. FIL-0700 gir deg en innføring i filosofiske
diskusjoner rundt temaene mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn samt vitenskap, og er et
obligatorisk emne for alle som tar en grad på universitetet.

Feltkurs
Sommeren 2019 får du mulighet til å delta på våre feltkurs, ARK-1020 Registrering av kulturminner og
ARK-1021 Arkeologisk utgravning. Her vil du være med på en arkeologisk utgravning, lære å registrere
kulturminner og alle de grunnleggende ting man skal kunne for å få delta på arkeologiske utgravninger
i Norge og i utlandet. Opplæringen som du får gjennom dette kurset er en stor fordel både for studiene
og i jobbsammenheng. Og på utgravingen blir du dessuten enda bedre kjent med dine medstudenter og
lærere. Dette er valgfrie emner som du selv kan velge om du vil ta eller ikke.

Vi har forholdsvis små studentkull, noe som gjør at du fort blir kjent med de andre studentene og
lærere. Som ny student kan du bli med i fadderordning gjennom DebutUKA (www.debutuka.net) der
du sammen med dine medstudenter, får mulighet til å være med på flere sosiale og faglige
arrangementer, hvor du bl.a. kan spørre om alt som har med studiene å gjøre.
Vi ønsker deg velkommen som student hos oss på Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap
og teologi og gleder oss til å møte deg til høsten!
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