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Det historisk-filosofiske fakultet

ARK8870 ARK GLOB PERSP
Arkeologiens globale perspektiv

Faglærer: Professor Karl Sognnes
Koordinator: Førsteamanuensis Hans Otto Frøland
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet har fokus på ikke-europeiske aspekter i dagens arkeologi med særlig vekt på etiske spørsmål knyttet til 
konflikter mellom den akademiske arkeologien og urbefolkninger og andre gruppers ønske og krav om selv å styre 
utforskningen og tolkningen av sin fortid.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesning/seminar. Undervisningen kan også gis som ledet selvstidum.
 Essay skal knytte eget prosjekt til emnet.
 Emnet tilbys ved behov.
 Tid og sted for undervisningen bekjentgjøres ved semesterstart.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
HOVEDOPPGAVE 1/1

ESTET8860 TEGN/TING/TANKE
Tegn, ting og tanke - estetiske grunnlagsproblemer

Faglærer: Professor Knut Ove Eliassen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet belyser sentrale estetiske og teoretiske problemstillinger i internasjonal kunst- og litteraturforskning.
 Det konkrete innholdet vil variere.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar.
 Essay skal være innrettet mot eget prosjekt.
 Avhandlingsseminar forutsettes tatt som del av forskeropplæringen - for å få godkjent deltakelse er kravet at man minst har ett 
eget framlegg av kapittel/del av avhandling og har vært opponent/respondent på én medstipendiats framlegg. 
 Avhandlingseminaret arrangeres enten i tilknytning til emnet ESTET8860 eller ESTET8870
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

ESTET8870 AKTUELT EMNE
Aktuelt emne - estetiske fag

Faglærer: Professor Knut Ove Eliassen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet vil omhandle sentrale utfordringer og aktuelle debatter i nordisk og internasjonal forskning om kunst 
og litteratur. Det konkrete innholdet vil i høy grad være rettet inn mot deltagernes prosjekter og interesser.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar.
 Essay skal være innrettet mot eget prosjekt.
 Avhandlingsseminar forutsettes tatt som del av forskeropplæringen - for å få godkjent deltakelse er kravet at man minst har hatt 
ett eget framlegg av kapittel/del av avhandling og har vært opponent/respondent på én medstipendiats framlegg. 
Avhandlingsseminaret arrangeres enten i tilknytning til emnet ESTET8870 eller ESTET8860.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1
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ESTET8890 FRIE FAGEMNER
Frie fagemner

Faglærer: Professor Knut Ove Eliassen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Faglig relevante kurs som kan tas lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Læringsformer og aktiviteter: Læringsformer, aktiviteter og vurderingsform vil variere.

FI8850 VIT SEMINAR
Vitenskapsteoretisk seminar
Foundations of the Humanities

Faglærer: Professor Bengt Åke Molander
Uketimer: Høst: 2F  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Seminardeltakelse. Essayskriving og forsvar av essay

Læringsmål: Emnet har som mål å:
 ·Gi stipendiatene inspirasjon og faglig bakgrunn til å forholde seg til vitenskapsteoretiske problemstillinger i sin egen 
doktoravhandling.
 ·Øke refleksjonen omkring egne og andre fags arbeidsmetoder og skrivemåter. 
 ·Gå grundig inn i noen aktuelle vitenskapsteoretiske debatter som velges ut i samråd med deltagerne.
 ·Gi kort generell oversikt over det vitenskapsteoretiske feltet.  
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende i humanistiske fag
Faglig innhold: Arbeidsmetodene vil stimulere til samarbeid mellom stipendiatene. Arbeidet med det vitenskapsteoretiske 
essayet vil være en vesentlig del av opplegget, og stipendiatene skal her legge fram eget essay og være opponent på andres. I 
undervisningen vil det bli lagt vekt på sammenhengene mellom de vitenskapsteoretiske diskusjonene, stipendiatenes egne 
forskningsprosjekter og deres vitenskapsteoretiske essay. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminar
Kursmateriell: Pensumet består av vitenskapsteoretiske originaltekster. Alle forventes å delta med korte innlegg hvor de legger 
fram en tekst.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

FI8870 AN/ KONST FIL TENK
Analyse og konstruksjon i filosofisk tenkning

Faglærer: Førsteamanuensis Hans Otto Frøland
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Anbefalte forkunnskaper: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Gjennom studier av filosofiske orginaltekster klargjøre forskjellige måter å forstå "analyse" og "konstruksjon" 
som verktøy i filosofiske undersøkelser
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar. Undervisningen kan også gis som ledet selvstudium.
 Essayet skal knytte eget prosjekt til emnet.
 Emnet tilbys ved behov.
 Tid og sted for undervisningen bekjentgjøres ved semesterstart. 
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

HIKU8860 KONTINUITET OG ENDR
Kontinutitet og endring som studiefelt

Faglærer: Førsteamanuensis Hans Otto Frøland
Uketimer: Høst:  = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse
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Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet, som er felles for alle fag innenfor PhD-programmet i Historie og kulturfag, tar sikte på å belyse sentrale 
problemestillinger ut fra den flerfaglighet som disse fagene representerer.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar
 Essayet (10-15 sider) skal knytte eget prosjekt til teori og metode
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

HIKU8890 FRIE FAGEMNER
Frie fagemner

Faglærer: Førsteamanuensis Hans Otto Frøland
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Masterggrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Faglig relevante kurs som kan tas lokalt, nasjonalt og internasjonalt (f.eks. nasjonale forskerutdanningskurs).
 Elevatoremner kan velges etter behov (f.eks. geologiske emner for arkeologer)
Læringsformer og aktiviteter: Læringsformer, aktiviteter og vurderingsform vil variere

HIST8870 HIST GRLPROB EMP LYS
Historiske grunnlagsproblemer i empirisk lys

Faglærer: Førsteamanuensis Hans Otto Frøland
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet skal gi grunnlag for å perspektivere deltakernes egne prosjekter i forhold til ulike teoretiske og 
metodiske retninger innenfor historiefaget.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesning/seminar. Undervisningen kan også gis som ledet selvstudium.
 Essay skal knytte eget prosjekt til emnet.
 Emnet tilbys ved behov.
 Tid og sted for undervisningen bekjentgjøres ved semesterstart.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE

RVI8870 RELFO 21 ÅRH
Religionsforskning i det 21. århundre

Faglærer: Professor II Ole Gunnar Winsnes
Koordinator: Førsteamanuensis Hans Otto Frøland
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Emnet tar for seg noen grunnlagsteoretiske, metodiske og tematiske utviklinger og debatt i nyere 
religionsforskning, og setter disse inn i en historisk ramme.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesning/seminar. Undervisningen kan også gis som ledet selvstudium.
 Essay skal knytte eget prosjekt til emnet.
 Emnet tilbys ved behov.
 Tid og sted for undervisningen bekjentgjøres ved semesterstart.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1
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SPRÅK8860 KVAL/ KVAN METODE
Kvalitativ og kvantitativ metode

Faglærer: Professor Torbjørn Nordgård
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Læringsmål: Det kreves at studentene benytter kunnskapene fra kurset til å foreta avveininger med hensyn til hvilke metodiske 
tilnærminger som på en best mulig måte kan sikre kvaliteten i doktorgradsarbeidet.
Forkunnskapskrav: Mastergard eller tilsvarende
Faglig innhold: Det blir gitt undervisning i et utvalg kvalitative og kvantitative metoder slik de brukes eller kan brukes i 
forskningsoppgaver som doktorgradsstudenter arbeider eller har arbeidet med. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesning.
 Essay skal knytte eget prosjekt til teori og metode.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

SPRÅK8870 SPRÅK OG SAMFUNN
Språk og samfunn
Language and Society

Faglærer: Professor Torbjørn Nordgård
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Læringsmål: Studentene skal erverve seg og bruke kunnskapen i et essay som bør knytte de samfunnsmessige perspektivene 
til doktorgradsarbeidet. 
Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Dette emnet tar opp emner som berører forholdet mellom språk som system og hvordan det relaterer seg til 
samfunnsmessige forhold, for eksempel språkkontakt, språkendring, språknormering, osv. 
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar
 Emnet tilbys normalt hvert tredje semester og rullerer mellom Språklæring og Språkteori
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

SPRÅK8871 SPRÅKLÆRING
Språklæring

Faglærer: Professor Torbjørn Nordgård
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Det gis i dette emnet undervisning i sentrale teorier om første- og andrespråkslæring, der fokus kan være på 
fonologi, syntaks, dialogbeherskelse, ortografi, osv.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger/seminar.
 Emnet tilbys normalt hvert tredje semester og rullerer mellom Språk og samfunn og Språkteori.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

SPRÅK8872 SPRÅKTEORI
Språkteori

Faglærer: Professor Torbjørn Nordgård
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse
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Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Dette emnet tilbyr spesialiserte emner innen språkvitenskapelig teori i vid forstand (for eksempel fonetikk, 
syntaks, pragmatikk, språk og kjønn, oversettelse, osv). Innhold vil variere etter hvilke interesser og prosjekter 
doktorgradsstudentene har.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesning/seminar.
 Emnet tilbys normalt hvert tredje semester og rullerer mellom Språk og samfunn og Språklæring.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE

SPRÅK8890 FRIE FAGEMNER
Frie fagemner

Faglærer: Professor Torbjørn Nordgård
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergard eller tilsvarende
Faglig innhold: Faglig relevante kurs som kan tas lokalt, nasjonalt og internasjonalt (f.eks. nasjonale forskerutdanningskurs og 
sommerskole i språkvitenskap).
 Elevatoremner kan velges etter behov (f.eks. Latin og Norsk som andrespråk). Disse emnene vil vanligvis være fra lavere grads 
nivå. 
Læringsformer og aktiviteter: Læringsformer, aktiviteter og vurderingsform vil variere.

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

KULT8850 FORSKNING OG SAMFUNN
Forskning og samfunn
Science and Society

Faglærer: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Deltakelse/oppmøte

Læringsmål: Emnet gir en bred innføring i historisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på samspillet mellom 
vitenskap og samfunn.
Forkunnskapskrav: Avlagt Mastergrad og opptak på PhD-program
Faglig innhold: Emnet gir en bred innføring i historisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på samspillet mellom 
vitenskap og samfunn. Dette utdypes spesielt i relasjon til framveksten av moderne vitenskap og teknologi som belyses blant 
annet gjennom konstruktivistiske og feministiske tilnærminger. Følgende tema behandles: Vitenskapshistorie og det moderne 
universitetet, vitenskapens sosiale organisering, normative og sosiologiske teorier om forskning, kjønn i akademia, 
tverrfaglighet, forskningsetikk, vitenskapskritikk og kunnskaps- og forskningspolitikk.
 Studenter som trenger 10 studiepoeng, må velge KULT8801 der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis større.
Læringsformer og aktiviteter: Obligatorisk deltakelse i undervisningen
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

KULT8851 FORSKNING OG SAMFUNN
Forskning og samfunn
Science and Society

Faglærer: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Høst: Vår: = 10 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse/oppmøte

Læringsmål: Emnet gir en bred innføring i historisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på samspillet mellom 
vitenskap og samfunn.
Forkunnskapskrav: Avlagt Mastergrad og opptak på PhD-program
Faglig innhold: Emnet gir en bred innføring i historisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på samspillet mellom 
vitenskap og samfunn. Dette utdypes spesielt i relasjon til framveksten av moderne vitenskap og teknologi som belyses blant 
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annet gjennom konstruktivistiske og feministiske tilnærminger. Følgende tema behandles: Vitenskapshistorie og det moderne 
universitetet, vitenskapens sosiale organisering, normative og sosiologiske teorier om forskning, kjønn i akademia, 
tverrfaglighet, forskningsetikk, vitenskapskritikk og kunnskaps- og forskningspolitikk.
 Studenter som bare trenger 7,5 studiepoeng, kan velge KULT8850 der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis 
redusert.
Læringsformer og aktiviteter: Obligatorisk deltakelse i undervisning
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

KULT8860 TALE/TEKST/TOLKNING
Tale, tekst og tolkning, Forskerkurs i design og metode
Talk, Text and Interpretation, Doctoral Course in Design and Methodology

Faglærer: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bokstavkarakterer Obl. aktiviteter: Deltakelse

Læringsmål: Emnet gir en avansert innføring i kvalitativ forskningsmetode og ?design med vekt på tilnærminger og strategier 
som er felles for humanistiske og samfunnsvitenskapelige emner.
Forkunnskapskrav: Avlagt Mastergrad og opptak på PhD-program
Faglig innhold: Emnet gir en avansert innføring i kvalitativ forskningsmetode og ?design med vekt på tilnærminger og 
strategier som er felles for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Det legges spesiell vekt mulighetene ved å kombinere 
forskjellige former for metoder. Deltakerne får anledning til å arbeide i grupper, både med oppgitte og selvvalgte 
problemstillinger. Kurset har et pensum på om lag 800 sider og går over tre dager. Det er også et tilbud om veiledningsseminar 
som støtte til skriving av det essayet som må godkjennes som del av emnet.
 Studenter som trenger 10 studiepoeng, må velge KULT8802 der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis større. 
Læringsformer og aktiviteter: Obligatorisk deltakelse i undervisningen.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

KULT8861 TALE/TEKST/TOLKNING
Tale, tekst og tolkning, Forskerkurs i design og metode
Talk, Text and Interpretation, Doctoral Course in Design and Methodology

Faglærer: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Vår: = 10 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Læringsmål: Emnet gir en avansert forståelse av kvalitativ forskningsmetode og ?design med vekt på tilnærminger og 
strategier som er felles for humanistiske og samfunnsvitenskapelige emner.
Forkunnskapskrav: Avlagt Mastergrad og opptak på PhD-program
Faglig innhold: Emnet gir en avansert forståelse av kvalitativ forskningsmetode og ?design med vekt på tilnærminger og 
strategier som er felles for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Det legges spesiell vekt mulighetene ved å kombinere 
forskjellige former for metoder. Deltakerne får anledning til å arbeide i grupper, både med oppgitte og selvvalgte 
problemstillinger. Kurset har et pensum på om lag 800 sider og går over tre dager. Det er også et tilbud om veiledningsseminar 
som støtte til skriving av semesteroppgaven som må godkjennes for at faget regnes som bestått.
 Studenter som bare trenger 7,5 studiepoeng, kan velge KULTxxxx der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis 
redusert. 
Læringsformer og aktiviteter: Obligatorisk deltakelse i undervisningen.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

KULT8870 KV/KJØNNSSTUDIER
Kvinne- og kjønnsstudier

Faglærer: Professor Kari Melby
Koordinator: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse
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Forkunnskapskrav: Avlagt mastergrad i tverrfaglige kulturstudier eller tilsvarende.
Faglig innhold: Emnet belyser sentrale utfordringer og debatter i nordisk og internasjonal forskning om kjønn. Det konkrete 
innhol vil variere.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger
 Skriving av essay (10-15 sider)
 Tid og sted for undervisning angis ved utlysning.
 Varighet: Oppgis ved bekjentgjørelse
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

KULT8871 TEKN VIT OG KULT
Teknologi, vitenskap og kultur

Faglærer: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Avlagt mastergrad i tverrfaglige kulturstudier eller tilsvarende.
Faglig innhold: Emnet belyser sentrale utfordringer og debatter i internasjonal forskning innen teknologi og vitenskapsstudier. 
Det konkrete innhold vil variere.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger.
 Skriving av essay (10-14 sider)
 Tid og sted for undervisning angis ved utlysning.
 Varighet:Oppgis ved bekjentgjørelse.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

KULT8872 SAMF OG KULTURTEO
Samfunns- og kulturteoretiske emner

Faglærer: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Avlagt mastergrad i tverrfaglige kulturstudier eller tilsvarende.
Faglig innhold: Emnet belyser grunnlagsproblemer og teoretiske utfordringer i forskningen om samfunn og kultur. Det 
konkrete innholdet vil variere.
Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger.
 Skriving av essay (10-14 sider)
 Tid og sted for undervisningen angis ved utlysning.
 Varighet: Opplyses ved oppstart.
Kursmateriell: Pensum opplyses ved oppstart.
Vurderingsform: Oppgave

Vurderingsdel Dato Tid Tell.andel Hjelpemiddel
OPPGAVE 1/1

KULT8890 FRIE FAGEMNER
Frie fagemner

Faglærer: Professor Knut Holtan Sørensen
Uketimer: Høst: Vår: = 7.50 SP
Tid: Tid og sted etter avtale.
Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Deltakelse

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende
Faglig innhold: Faglig relevante kurs som kan tas lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Læringsformer og aktiviteter: Læringsformer, aktiviteter og vurderingsform vil variere.


