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STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 
 
Studieplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU), vedtatt i styret ved NTNU 22.05.03. PhD-
studieplanen i sosialantropologi ble godkjent av Fakultetsstyret ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap og teknologiledelse 16.12.03.  
 
PhD-forskriften samt fakultetsinterne prosedyrer og administrative retningslinjer som er felles 
for fakultetets studieprogram er lagt ut på fakultetets forskningssider 
http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/ 

 
BESKRIVELSE AV PhD-PROGRAMMET (jfr. § 2 i PhD-forskriften) 
PhD-programmet i sosialantropologi er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige 
opplegget for PhD-utdanningen utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet 
avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker. 
 
Læringsmål for PhD-programmet i sosialantropologi  
Forskerutdanningen til PhD i sosialantropologi har som formål å videreutvikle kandidatens 
kvalifikasjoner for arbeid som setter høye krav til vitenskapelig kompetanse. Det viktigste 
elementet i utdanningen er et selvstendig forskningsarbeid på høyt faglig nivå. I tillegg skal 
kandidaten gjennomføre opplæring som skal være til støtte for arbeidet med avhandlingen, 
samt bidra til nødvendig faglig dybde og bredde. Studiet skal gi grunnlag for et selvstendig, 
kreativt og kritisk forhold til egen og andres forskning, samt gi trening i formidling av 
forskningsresultater i vitenskapelige og andre fora.  
 
OPPTAK (jfr. § 5 i PhD-forskriften) 
Hovedkravet er at man skal ha avlagt cand.polit./mastergrad i sosialantropologi. Det kan også 
gis opptak ved at man dokumenterer tilsvarende kompetanse på annen måte. Det kreves en 
gjennomsnittskarakter av masterstudiet eller tilsvarende utdanning som ikke er lavere enn B.  
 
I særskilte tilfeller kan søkere med annen bakgrunn enn mastergrad eller tilsvarende i 
sosialantropologi bli tatt opp. Søkerne kan da pålegges å ta særskilte kurs/kvalifiseringsemner 
som vilkår for opptak.  
 
Krav til søknaden 
Søknaden skal skrives på eget skjema som kan hentes på 
http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/ eller fås ved henvendelse til SVT-fakultetet. Krav til 
søknaden er beskrevet i forkrift for PhD ved NTNU http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/. 
PhD-planen, herunder prosjektbeskrivelse, i søknaden skal skrives i samråd med 
hovedveileder og søkeren må derfor kontakte en av instituttets kvalifiserte personer ved 
utarbeidelse av søknaden. Krav til PhD-planen er nærmere beskrevet i forskriftens § 5.2. 
 
Behandling av søknader 
Fakultetet behandler søknader om opptak etter innstilling fra instituttet. Prosedyrer for opptak 
og oppfølging av ufullstendige søknader (for eksempel søknader med skisse til 
prosjektbeskrivelse) er beskrevet på fakultetets hjemmeside 
http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/ 
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Avgjørelse om opptak 
Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Opptaket formaliseres i 
form av skriftlig avtale for PhD-utdanningen, jf § 6 i PhD-forskrift. 
 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE (jfr. § 5.2 i PhD-forskriften) 
Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. 
Omfanget av prosjektbeskrivelsen skal normalt være på 5-10 sider.  
 
 
FINANSIERINGSPLAN (jfr. § 5.2 PhD-forskriften) 
For søkere som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger, kreves det at 50 % av 
arbeidstiden under doktorgradsstudiet kan benyttes til forskerutdanning, og at minimum ett år 
kan avsettes til fulltidsstudier. 
 
VEILEDNING (jfr. §§ 5.2 og 8 PhD-forskriften) 
Arbeidet med doktorgradsavhandlingen er aktiv forskning under veiledning. Veileders totale 
tidsbruk til doktorgradskandidaten er stipulert til 210 timeverk for perioden. Dette tilsvarer ca. 
70 timeverk pr. år i 3 år. I tillegg til kontakttiden mellom kandidat og veileder inkluderer dette 
forberedelser, gjennomlesning, etterarbeid osv. Dersom biveileder er oppnevnt, må antall 
timeverk fordeles mellom hoved- og biveileder. 
 
Prosedyre for oppnevning og skifte av veileder (e) er beskrevet på 
http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/ 
 
RESIDENSPLIKT (jfr. §§ 5.2 og 7.2 i PhD-forskriften) 
Plan for oppfylling av residensplikt skal føres opp i søknaden og i avtale om veiledning. 
Instituttet kan i visse tilfeller gi dispensasjon fra deler av kravet om residensplikt. 
 
FAGLIG FORMIDLING (jfr. §§ 2, 4 og 5.2 i PhD-forskriften) 
Opplæringen i formidling (ikke studiepoengbelagt) gjennomføres fortrinnsvis ved at 
kandidaten presenterer et vitenskapelig "paper" på en nasjonal eller internasjonal konferanse 
av relevans for sosialantropologi. Den skriftlige versjonen av presentasjonen tjener som 
dokumentasjon.  
 
INNPASSING 
Den metodiske og teoretiske videreutdanningen velges i samråd med veileder. Kandidatene 
vises imidlertid også til aktuelle kurs ved andre institutt ved NTNU, eller ved andre 
universiteter i inn- og utland. Slike kurs kan erstatte ekvivalente kurs ved instituttet etter 
godkjenning fra instituttets kursansvarlig i samråd med veileder. Kurs på doktorgradsnivå 
som arrangeres ved andre institutt eller institusjoner vektes tilsvarende det antall studiepoeng 
arrangøren godskriver.  
 
RAPPORTERING (jfr. § 9 i PhD-forskriften) 
Kandidat og veileder skal årlig levere separate fremdriftsrapporter i henhold til PhD-planen. 
Prosedyre for innlevering og behandling av kandidat- og veilederrapport finnes på fakultetets 
hjemmesider http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/ 
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OPPLÆRINGSDELEN (jfr. § 7.3 i PhD-forskriften ) 
 
Læringsmål for opplæringsdelen 
Opplæringsdelens hovedformål er å gi innsikt i teorier og metoder som er nødvendig for 
arbeidet med avhandlingen, men skal også gi bidrag til den generelle faglige opplæring som er 
ønskelig for kandidatens senere virke. Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet.  
 
Oppbygging og gjennomføring 
Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd 
med veileder(e). Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet. Kandidaten skal selv 
melde seg til vurdering i emner innen oppsatte frister. Eksterne kurs/emner som skal inngå i 
opplæringen må godkjennes av instituttet. For prosedyrer for oppmelding til emner og 
godkjenning av eksterne kurs/emner, se http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/ 
 
Opplæringsdelen omfatter 3 elementer:   
 

• Vitenskapsteori, 10 studiepoeng 
• Metode, 10 studiepoeng 
• Teori/substans minimum, 10 studiepoeng 

 
Opplæringsdelen er normert til ett semesters fulltids arbeid, dvs. 30 studiepoeng, og den skal 
være fullført når avhandlingen leveres. Det forventes imidlertid at de 30 studiepoengene 
avlegges i løpet av de to første semester. Opplæringsdelen har tre elementer: 
 
en vitenskapsteoretisk skolering på 10 studiepoeng  
en metodisk videreutdanning på 10 studiepoeng  
en teoretisk/substansiell videreutdanning på 10 studiepoeng  
 
Instituttet tilbyr undervisning i de respektive komponenter ut fra følgende 
retningslinjer: 
 
a) Vitenskapsteori 
Kursbeskrivelse: Kurset omhandler tradisjonell så vel som nyere 
vitenskapsteori av særlig antropologisk interesse. Særlig vektlegges 
nyere teorier av mer holistisk art. 
 
Forelesninger: 18 timer 
Pensum: 700 sider 
Dokumentasjon: Bestått (karakter A eller B) essay på ca. 15 sider 
 
b) Metode 
Kursbeskrivelse: Kurset omhandler både metoder for fremskaffelse av antropologisk 
materiale og for analyse av dette. Særlig vekt vil bli lagt på den deltagende observasjons 
metode og på å drøfte ulike vitenskapelige metoders relevans for å analysere spesifikt 
antropologisk materiale. 
 
Forelesninger: 18 timer 
Pensum: 700 sider 
Dokumentasjon: Bestått (karakter A eller B) essay på ca. 15 sider 
 

http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/


 223

c) Teori 
Kursbeskrivelse: Kurset omhandler mer generelle teorier og meta-teorier 
utviklet innen antropologien selv. Særlig vekt vil bli lagt på teorier som 
også har overføringsverdi inn i andre fagområder. 
 
Forelesninger: 18 timer 
Pensum: 700 sider 
Dokumentasjon: Bestått (karakter A eller B) essay på ca. 15 sider 
 
AVHANDLING (jfr. § 7.4) 
Krav til avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for PhD-graden ved NTNU 
http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/. 
 
AVSLUTNING 
Prosedyrer for innlevering, oppnevning av bedømmelseskomité, komiteens innstilling og 
behandling av avhandling, omarbeiding for bedømmelse, prøveforelesning og disputas samt 
tildeling av PhD-grad beskrives på fakultetets hjemmesider 
http://www.svt.ntnu.no/adm/forskning/ 
 
Oversikt over PhD-emner som tilbys av Sosialantropologisk institutt:  
Kode Tittel Sp  Semester Undervises første gang 
SANT 8000 Vitenskapsteori 10 H/V V-04 
SANT 8001 Metode 10 H/V V-04 
SANT 8002 Teori 10 H/V V-04 
 
 
 
EMNEBESKRIVELSER SOSIALANTROPOLOGI 
 
*SANT 8000 *Vitenskapsteori / Theory of Science 

*Studiepoeng: 10 
*Undervisningssemester  Høst/vår (undervises første gang vår 2004) 
*Læringsformer og aktiviteter 
(tidligere undervisningsform)  

Seminarer 

Anbefalte forkunnskaper: Mastergrad eller tilsvarende i sosialantropologi 
*Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende i sosialantropologi 
Obligatorisk aktivitet:  
Frister:  
*Vurderingsform:  Essay, 15 sider 
*Læringsmål (mål- og emnebeskrivelse): 
Kurset omhandler tradisjonell så vel som nyere vitenskapstoeri av særlig antropologisk 
interesse. Særlig vektlegges nyere teorier av mer holistisk art. 
 
*Faglig innhold: 
Pensum opplyses ved semesterstart. 
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*SANT 8001 *Metode / method 

*Studiepoeng: 10 
*Undervisningssemester  Høst/vår (undervises første gang vår 2004) 
*Læringsformer og aktiviteter 
(tidligere undervisningsform)  

Seminarer 

Anbefalte forkunnskaper: Mastergrad eller tilsvarende i sosialantropologi 
*Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende i sosialantropologi 
Obligatorisk aktivitet:  
Frister:  
*Vurderingsform:  Essay, 15 sider 
*Læringsmål (mål- og emnebeskrivelse): 
Kurset omhandler både metoder for fremskaffelse av antropologisk materiale og for 
analyse av dette. Særlig vekt vil bli lagt på den deltagende observasjons metode og på å 
drøfte ulike vitenskapelige metoders relevans for å analysere spesifikt antropologisk 
materiale. 
 
*Faglig innhold: 
Pensum opplyses ved semesterstart. 
 
 
 
*SANT 8002 *Theory / theory 

*Studiepoeng: 10 
*Undervisningssemester  Høst/vår (undervises første gang vår 2004) 
*Læringsformer og aktiviteter 
(tidligere undervisningsform)  

Seminarer 

Anbefalte forkunnskaper: Mastergrad eller tilsvarende i sosialantropologi 
*Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende i sosialantropologi 
Obligatorisk aktivitet:  
Frister:  
*Vurderingsform:  Essay, 15 sider 
*Læringsmål (mål- og emnebeskrivelse): 
Kurset omhandler mer generelle teorier og meta-teorier utviklet innen antropologien selv. 
Særlig vekt vil bli lagt på teorier som også har overføringsverdi inn i andre fagområder. 
 
*Faglig innhold: 
Pensum opplyses ved semesterstart. 
 
 


