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Bakgrunn
I 2017 blev fagmiljøene sosialantropologi og visuelle kulturstudier (nå visuell
antropologi / MA in Visual Anthropolgy) tilknyttet Institutt for samfunnsvitenskap.
Samtidig var tanken, basert på bl.a. eksterne evalueringer, at man skulle forsøke at
forene de 2 fagmiljøer på både forskingssiden og ift. studieprogrammer.
Forskingsiden er nå, fra 2020, formelt forenet i den nye forskningsgruppe EA:RTH.
Intensjonen med undervisingsutviklingsseminaret er at komme videre med ideer til
hvordan noe tilsvarende kan skje med studieprogrammene, og utvikle en
handlingsplan for dette. Utilstrekkelig rekruttering på spesielt MA-programmene
er en alvorlig bakgrunn for behovet for tiltak.

Hensikt
Hensikten med seminaret er at utvikle en handlingsplan for sammentenkning av
studieprogrammer og undervisnings-/studentmiljø for fagmiljøene
sosialantropologi og visuell antropologi med følgende punkter til diskusjon:
 Hvordan vi kan forene fagmiljøet på undervisningssiden.
 Etablering av fellesundervisning og seminarer for begge grupper MAstudenter.
 Gjennomgang av begge MA-programmer for dels at oppdatere disse, dels
finne ut av om man kan lave en delvis integrasjon av programmene, som
bl.a. ville bety at staben ville kunne forelese og undervise mere på tvers.
 Hvordan forankres/relateres de ansattes forskning bedre i undervisningen
 Gjennomgå BA-programmet for at se hvordan det i høyere grad kan
tilrettelegges så det stimulerer rekrutteringen til begge MA-programmer.
En overordnet hensikt i tilknytning til ovenstående punkter er at promovere et
mere aktivt studentmiljø og et forenet studentmiljø på masternivå, samtidig med
at øke attraksjonsnivået for alle tre programmer. Studentene på BA-nivå har en
veldig sammensatt bakgrunn, med en ganske stor proporsjon av studenter med
innvandrerbakgrunn og i tillegg stor variasjon hva angår ambisjoner til videre
studier på masternivå og senere PhD. De to masterprogrammer har for nåværende
en rekke åpenlyse forskjeller og likheter. En viktig likhet, som vektlegges mye, er at
i begge programmer inngår etnografisk feltarbeid. Den største forskjell er nesten
åpenlyst at masteren for Visuell antropologi er internasjonal, med studenter fra
hele verden, og dermed engelsk-språklig, samt at audio-visuelle metoder spiller en
altavgjørende rolle.

Mål
Målene formuleres slik at
de er spesifikke, målbare,
aksepterte, tids- og
kostnadseffektive og

Følgende umiddelbart målbare mål er definert:
 Spesifikke endringer i de enkelte studieprogrammer (antall/kvalitet)
 Endringer i emner og emneinnhold (antall/kvalitet)

enkle.







Økt antall forelesninger/undervisning på tvers av programmene
Økt studenttilfredshet med programmene
Flere studenter integreres helt eller delvis i forskningen
Økt antall felles studentaktiviteter
Forenet studiemiljø på masterplan (at studentene har studieplasser
samme sted og flere muligheter (fysisk og sosialt) for at møtes)

På lidt lengere sikt vil indikatorer på at tiltakene lykkes kunne ses i dels økt opptak
på programmene og dels økt gjennomføring på normert tid.

Kriteriegrunnlag og overføringsverdi
Hvilket og på hvilken
måte passer prosjektet til
kriteriegrunnlaget for
studiekvalitetsfremmende tiltak? I
hvilken grad og på hvilken
måte har prosjektet
overføringsverdi til UiT
forøvrig?

Vi vet at det er en del andre studieprogrammer som sliter med samme
utfordringer dels i forhold til rekruttering dels i forhold til at integrere ulike
studentmiljøer, spesielt kanskje i tilfelle hvor programmer har en god del
internasjonale studenter som ikke taler norsk. Dessuten vurderer vi at vår store
erfaring med undervisning i metoder, ikke minst feltarbeidsmetoder, kan være
nyttig for andre studieprogrammer. Vi tenker derfor at det er avgjørende med en
erfaringsoppsamling som vi etterhvert kan dele gjennom møter og seminarer med
andre program. I første omgang har vi andre programmer på eget institutt i
tankerne, samt programmer på HSL fakultetet, som vi allerede jobber med i flere
sammenhenger, så som Urfolksstudier (MIS) og Fredsstudier. Den tekniske stabs
veldig viktige funksjon og rolle i MVA-programmet vil utvilsomt kunne danne
inspirasjon for andre programmer hvori inngår film og medier.

Forventede resultater
Vi forventer følgende umiddelbare resultater:
 Økt studenttilfredshet med programmene
 Økte synergieffekter mellom programmene
 Økt attraksjon for studenter, etterhvert resulterende i økt rekruttering
 Flere studenter aktive ift. ansattes forskning

Budsjett
Midler skal benyttes til
studentretta tiltak. Midler
kan ikke benyttes til å
dekke ansattes utgifter
der studenter ikke deltar.
Ubenyttede midler, ikke
dokumenterte brukte
midler og/eller midler
som ikke er brukt i
henhold til tildelingen skal
tilbakeføres til sentral
pott.

Eksternatseminar, Skiboth Feltstasjon, 2 netter, 20 pers……..
28.840
(med forpleining, 10 akademisk stab (ISV), 2 teknisk stab (HSL), 2 akademiske
ressurspersoner, 6 studenter (2 BA, 2 M-SOA, 2 MVA))
Reise i egne biler, 6 biler a 260 km a 3,50…..
5.460
Honorar til 2 ressurspersoner, 2x10.000….
20.000
Reiser til Tromsø, 2 ressurspersoner fra utlandet…..
8.000
Hotellovernattinger (2x2) i Tromsø for ressurspersoner…..
4.000
Uforutsette utgifter (10%)……
6.630
Søkt beløp i alt……
72.300

Lengden på søknaden skal ikke overskride tre A4 sider.
(Søknader sendes samlet fra HSL-fakultetet til Seksjon for forskning og utdanningskvalitet i ePhorte, ref. 2020/542)

