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Velkommen til Bachelorprogrammet i sosialantropologi ved UiT
Norges arktiske universitet
Du har fått plass på bachelorprogrammet i sosialantropologi hos oss i Tromsø, og vi gleder
oss til å se deg her til semesterstart. En beskrivelse av programmet finner du på våre
nettsider: http://uit.no/studietilbud/program?p_document_id=282755
Orienteringsmøtet for bachelorprogrammet i sosialantropologi er 20. august, kl. 12.15 på
rom TEO-H1 1.329 – For kart, http://bit.ly/2Ke6nLS
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. Vi oppfordrer
deg derfor på det sterkeste til å komme på møtet.
Som sosialantropologistudent studerer du det globale mangfold av kulturer. Du vil lære
hvordan menneskers forståelse av seg selv og av hverandre påvirker det sosiale livet
menneskene seg imellom. Du vil også lære om feltarbeid, som er en sentral metode i
sosialantropologisk forskning.

Hvordan ser ditt første studieår ut?
I 1. semester tar du introduksjonsemne til sosialantropologi: SOA-1001 Innføring i
sosialantropologi. Her lærer du bl.a. om ulike kulturer, redskaper for å analysere samhandling
og kommunikasjon og om gjennomføring av feltarbeid. Du vil i kombinasjon med dette emnet
ta et kurs der du lærer å analysere og å skrive akademiske tekster. I dette semesteret tar du også
Ex.fac.
I 2.semester tar emnene SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1003 Kommunikasjon og mening.
I SOA-1000 vil du få en innføring i hvordan antropologer har brukt kulturbegrepet både i
tidligere tider og i dag og hvordan det brukes i dagligspråket vårt. Du får også kunnskap om
hvorfor kulturbegrepet er blitt et nøkkelbegrep i faget og et så nyttig verktøy for
sosialantropologer.SOA-1003 handler om hvordan vi mennesker kommuniserer oss imellom
gjennom bruk av symboler, for eksempel klær, tatoveringer, språk og ritualer. I dette semesteret
tar du også Ex.phil.
Senere i studieløpet vil du få anledning til å gjøre ditt eget sosialantropologiske mini-feltarbeid
og lære om alle trinnene i forskningsprosessen fra å definere problemstillinger, reise ut og
observere folk i samhandling og slik samle inn data for å analysere dem, og til slutt; skrive om
funnene dine.
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Vi har forholdsvis små studentkull, som gjør at du fort blir kjent med dine medstudenter. Som
ny student er du med i en egen fadderordning for sosialantropologistudenter, som inkluderer
museumsbesøk og 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!
Vennlig hilsen
Anne Britt Flemmen
instituttleder
–
anne.britt.flemmen@uit.no
77 64 43 39
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