Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

Til:
SV ADM

Dato:
Saksnr..:

Notat

Fakultetsadministrasjonen

04.05.2017
2017/3943 KATBLI

Programgjennomgang for 2016 SAI
Bachelor og master i Sosialantropologi, Sosialantropologisk institutt
1. Evalueringsmateriale fra siste år
BA: I 2016 evaluerte vi alle emner på bachelorprogrammet, både på våren og på høsten. Siden vi
gjennomførte store endringer på programmet H15 ønsket vi å få tilbakemeldinger fra studentene
på alle våre emner. Svarene fra evalueringene ble samlet i rapporter og delt med både
seminarledere, forelesere og programleder for BA-programmet. Undervisere i emnene ble også
bedt om å skrive en kort (1 A4-side) evalueringsrapport. Administrasjon og programleder har gått
gjennom disse og fulgt opp tilbakemeldingene.
MA: Vi ønsker å revidere masterprogrammet vårt og ville gi faglig ansvarlige mest mulig materiale
å jobbe med derfor evaluerte vi også alle masteremnene både V16 og H16. I tillegg spurte vi
spesifikt hvordan masterstudentene opplevde veiledningssituasjonen, studieadministrasjonen og
om de har kullfølelse på programmet. Evalueringene ble fulgt opp administrativt, samt at man på
SOSANT4110-kurset har knyttet undervisning og pensum tettere til studentenes pågående
prosjekter.
I tillegg til de nevnte evalueringene av emner og program, har Programutvalget (PU) gjennomført
en egen evaluering av både bachelor- og masterprogrammet vårt. Resultatet av dette presenterte de
i Programråd og undervisningsgruppen har fått materialet for å jobbe videre med det.
Tilsynssensor har også vært på besøk, en gang V16 og en gang H16, han leverte en rapport i
begynnelsen av V17. Den ble satt opp som sak i Programrådet og programledere har fått rapporten
for å følge opp mulige tiltak.
2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret
Studiebarometeret bekreftet forhold vi allerede var klar over og vi diskuterte tiltak som allerede var
planlagt – spesielt rettet mot rekruttering, frafallsproblematikk og trivsel på programmene.

3. Gjennomføring av programmet
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Kontoradr.: Eilert Sundts hus 6. et., Moltke
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 65 26
Telefaks: 22 85 45 02
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no

2

a. Gjennomføring (oppnådde grader)
Bachelor: 36 studenter fikk bachelor-vitnemål i 2016. Dette tallet har vært stabilt de siste fem
årene.
Master: 39 masterstudenter fikk vitnemål i 2016 (opptaksrammen er 50).
b. Studiepoengsproduksjon
Studiepoengproduksjonen på SAI er 39,7 SP pr. student pr. år. Dette fordeler seg på følgende måte:
Bachelorstudentene produserer gjennomsnittlig 36 SP, mens masterstudentene produserer 49,5 SP
pr. student pr. år. Normert studiepoengproduksjon er 60 SP pr. student pr. år og mens vi er rimelig
fornøyde med tallet på masternivå er det viktig for oss å fokusere på å øke tallet på bachelornivå.
c. Internasjonalisering
Våre egne tall stemmer ikke helt overens med de tallene vi fikk opplyst. Vi har derfor satt opp en
tabell som sammenligner våre tall med de tallene vi fikk opplyst:
SAIs avtaler - Utvekslingsstudenter - utreisende
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 (1 av dem
trakk seg)
=2

10 (1 av dem
trakk seg)

5

8 (2 av
dem trakk
seg)
=6

4

13 (1 av
dem trakk
seg)
= 12
Tall fra
tabell: 15

8
Tall fra
tabell: 10

Tall fra
tabell: 3

=9
Tall fra
tabell: 8

Tall
fra
tabell:
4

Tall fra
tabell: 6

Tall
fra
tabell:
8

SAIs avtaler - Utvekslingsstudenter - innreisende
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6

1
Tall fra
tabell:
2

8
Tall fra
tabell:
7

3
(1 av dem var H12 også)

4

3
Tall fra
tabell: 2

2

(1 av dem trakk
seg) = 5
Tall fra tabell:
6

Tall fra tabell:
3

Tall fra
tabell:
3

Tall fra
tabell:
1
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For å øke antallet studenter som reiser på utveksling har vi gjennomført følgende tiltak:


Fornyet flere avtaler



Forhandlet fram to gratis plasser per semester ved UCL, London, mot én gratis plass i ett
semester per studieår tidligere.



Forbedret informasjonen på avtale-websidene



Individuell veiledning 30 minutter om utveksling til 2. semester BA studenter
d. Rekruttering

Antall søkere på bachelornivå nådde et bunnpunkt i 2013, siden det har antall søkere og
opptakskrav steget jevnt:
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ramme

95

95

95

95

95

95

95

95

Søknader

1672

1605

1362

1328

1302

1376

1612

1737

Endring

4%

18 %

3%

2%

-6 %

Førstevalgsøkere 174

163

143

125

122

146

163

188

Endring

7%

14 %

14 %

2%

-13 %

Førstevalgsøkere
pr. studieplass
1,83

1,72

1,51

1,32

1,28

1,53

1,7

1,99

Masterprogrammet i sosialantropologi har hatt søkertall som har svingt mellom 80-100 søkere de
siste årene. Antall kvalifiserte søkere har vært varierende:
Høst 2016

84 søkere – 60 kvalifiserte

Snittgrense 62,75 (mellom D og C)

Høst 2015

87 søkere – 48 kvalifiserte

Snittgrense 62,75 (mellom D og C)

Høst 2014

103 søkere

Snittgrense 63 (C)

Høst 2013

86 søkere

Snittgrense 63,0 (C)

Høst 2012

84 søkere

Snittgrense 62,70 (mellom D og C)

Høst 2011

100 søkere

Snittgrense 63,25 (mellom C og B)
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Høst 2010

80 søkere

Snittgrense 63,87 (Oppunder B)

e. Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak
Vi har fortsatt høye frafallstall, spesielt på bachelor. De siste fem årene har vi mistet 2/3 av våre
studenter innen 3. semester. Dette fører også til dårlige rekrutteringstall på master. Mellom 30 og
40 studenter fullfører hver vår (av en opptaksramme på 95).
Tiltak vi har iverksatt inkluderer:


«Åpen etasje» ved semesterstart



Månedlig felleslunsj i 6. etasje for både bachelor- og masterstudenter



Presentasjon av ansatte (vit + admin) på dørene



Mentorordning (spesielt) for 1. årsstudenter



Deler av studieadministrasjon spiser ukentlig lunsj sammen med masterstudentene



Individuell veiledning for 2. semesterstudenter – 40-gruppe + utveksling



«utvidet mentorordning» hvor studentene møter i grupper på 3-4 hvor to
vitenskapelige ansatte hjelper de med å lese og forstå akademiske tekster på engelsk.



Endring fra skole- til hjemmeeksamen i SOSANT14OO for å gi studentene
etterlengtet skrivetrening



Endring i første semester MA, hvor undervisning og pensum i SOSANT4110 knyttes
nærmere til studentens prosjekter



Prosjektforum, i desember. Faglig stab (og næringslivsrepresentanter) presenterer
sine forskningsfelt/prosjekt for (primært) 5. semesterstudenter – for å inspirere til
bacheloressay og masteroppgave



Økt fokus på å tydeliggjøre fagets relevans både i undervisning og på sosiale medier



I 2016 startet vi arbeidet med å endre strukturen på SAI, i stedet for en BA og en
MA-ansvarlig skal vi, fra H17, ha en undervisningsleder som har ansvar for begges
studieprogrammene. En av grunnen bak dette er ønsket om å prøve skape et mer
helhetlig utdanningsløp, noe vi mener vil hindre frafall.



Stabsmøte om veiledning på master.
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4. Pågående forbedringstiltak
a. Bachelor i sosialantropologi
Vi jobber med å tydeliggjøre fagets relevans i undervisningen. SOSANT2600 Antropologi i praksis
– undervises første gang H17, praksisplass for alle studenter, antropologer utenfor akademia har
gjesteforelesninger. Formål: synliggjøre karrieremuligheter for den enkelte student, men også vise
samfunnsnytten av antropologi til et bredere publikum. Ny BA fra H15 derfor ingen store
endringer, ser på muligheten, etter tilbakemelding fra studenter og tilsynssensor, å gjøre endringer
på 1. året.
b. Master i sosialantropologi
Vi ønsker å revidere masterprogrammet vårt. I den sammenhengen vurderes og evalueres flere
områder, blant annet språkendring, struktur, sammenhengen med BA-programmet, veiledning i
relasjon til gjennomføring, vurderingsformer, opptaksgrunnlaget, samarbeid med tverrfaglige
bachelor-løp, ny undervisningsledelse er under arbeid. Dette arbeidet vil bli videreført i 2017.
I 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe om etikk i forskningen, både på master-, og PhD-, og fastansatt-nivå. NSD-innmelding, forskningstillatelser, samarbeidspartnere i vertsland for feltarbeid,
m.m.
5. Status for enhetens årsplanstiltak relatert til studiekvalitet/utdanning
Vi har rekruttering som en gjennomgående tema både i årsplanen og i arbeidet som blir gjort på
instituttet. Vi har en rekrutteringsgruppe ledet av en av våre vitenskapelig ansatte. I denne gruppen
sitter både informasjonskonsulent, samt representanter fra administrasjonen og vitenskapelig
ansatte, i tillegg til instituttleder. Vi organiserer også årlige, nasjonale møter (i samarbeid med UiB,
NTNU og UiT) hvor vi fokuserer på hvordan vi skal rekruttere studenter til faget og hvordan hindre
frafall. Mange av årsplanstiltakene er adressert andre steder i dette dokumentet (spesielt pkt. 3),
men vi nevner kort noen av tiltakene som er gjennomført:


Vi bruker facebook aktivt og opplever at vi stadig når flere gjennom denne kanalen.
Spesielt i forkant av søknadsfristen fokuserer vi på dette og sponser innlegg til
målgruppen.



Vi har videreført skolebesøksordningen. Skolebesøkerene blir tett fulgt opp av leder
i rekrutteringsgruppen. I tillegg til dette har vi også i løpet av 2016 hatt besøk av 4-5
skoleklasser som enten har fulgt en forelesning eller vi har laget et program for
klassen (som har inkludert omvisning på campus, foredrag fra feltarbeid og
etnografisk film)



Vi har revidert nettsider, herunder programsider, emnesider, internasjonalisering



Vi har gjennomført karriereintervju som vi har publisert på våre nettsider og har
lenket opp til facebooksiden vår.
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Vi har en presentasjon av mulige masteroppgavetema på web som oppdateres hele
året, og spesielt i forkant av søknadsfristen til opptak. (Dette fordi søkere til
masterprogrammet leverer prosjektskisse over sitt masterprosjekt allerede ved
søknaden, til forskjell fra de fleste andre masterprogram ved SV).



Informasjonsmøte før søknadsfrist inkl. presentasjon av forskningsprosjekter som
masterprosjektene kan knytte seg til, praktisk søkerinformasjon, samt presentasjon
av de faglig-sosiale arenaer man kan engasjere seg i. Og vi oppfordrer studentene til
å bruke treffetider til de vitenskapelige med tanke på prosjektskisse.



Informasjon i undervisningen på de tverrfaglige programmene som SAI har avtale
med: Tverrfaglige kjønnsstudier, KULKOM og Utviklingsstudier.

Med hilsen
Katrine Blindheimsvik
studiekoordinator
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Katrine Blindheimsvik
+4722855627, katrine.blindheimsvik@sai.uio.no

