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fakultetsnämnden 20180201.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.
Programmets uppläggning

Programmets målsättning är att ge en gedigen utbildning i socialantropologi. Samtliga obligatoriska kurser
som ges inom programmet är på avancerad nivå och inom huvudområdet socialantropologi. Under andra
terminen varierar kurserna från år till år. Under denna termin blir det även möjligt att efter överenskommelse
välja en eller ett par specialiserade kurser på andra institutioner för att skräddarsy en individuell inriktning.
Utifrån ett eget formulerat projekt, i samråd med handledare, gör studenten fältarbete.
Specialarbetet (30 hp), som krävs för masterexamen, upptar en termin. Ämnet väljs i samråd med
handledare.
Obligatoriska kurser är:
•Antropologins teorihistoria, 15 hp
•Centrala teman i samtida antropologi, 15 hp
•Socialantropologisk metod, 7,5 hp
•Examensarbete, 30 hp

Exempel på kurser på avancerad nivå som varierar från år till år:
* Transnationell migration, 7,5 hp
* Mediernas antropologi, 7,5 hp
* Antropologiska perspektiv på organisationer, 7,5 hp
* Hållbar framtid:nya riktningar inom miljöantropologi, 7,5 hp
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* Den globala ekonomins antropologi, 7,5 hp
* Digital antropologi, 7,5 hp
* Antropologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp
* Miljö och globalisering
* Om kroppen: socialisering, förändring och aktuella debatter, 7,5 hp
* Medicinsk antropologi, 7,5 hp
* Antropologiska skrivgenrer, 7,5 hp
* Antropologi om visuell kultur, 7,5 hp
* Platsens antropologi, 7,5 hp
* Antropologi om konflikter, 7,5 hp
* Transformationer av familj och släktskap, 7,5 hp
* Barndomens antropologi, 7,5 hp
* Antropologi om lag och rätt, 7, 5 hp
* Antropologiskt perspektiv på ritual och religion, 7,5 hp
Ytterligare kurser kan tillkomma.
Efter godkännande av studierektor kan andra teoretiska eller regionala kurser på avancerad nivå vid andra
institutioner väljas.
Undervisning består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier men andra pedagogiska
undervisningsmetoder och praktik förekommer också. Stor betoning ligger på skrivandet.
Undervisningen sker på engelska.
Mål

Efter att ha genomgått programmet med ett godkänt resultat ska studenten:
* Ha fördjupade kunskaper om socialantropologisk vetenskapsteori, metod och teoribildning
* Ha insikt i ett antal teoretiska och/eller regionala specialiseringsområden
* Ha en förståelse av olika problemområden och de krav de ställer på socialantropologiska kunskaper och
förhållningssätt
* Ha fördjupat sig i socialantropologisk praktik och metod och ha förberett ett antropologiskt
forskningsprojekt och genomfört fältarbete
* Ha skrivit en längre uppsats som framför allt baseras på ett gediget fältarbete
* Vara väl förtrogen med akademiskt skrivande
Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:
Kunskap och förståelse
-visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, och
-visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
-visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
-visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
-visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra
för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
-visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
-visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
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kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Kurser

Termin 1
* Antropologins teorihistoria, 15 hp
* Centrala teman i samtida antropologi, 15 hp
Termin 2
Fyra specialiseringskurser som varierar från år till år. Enstaka kurser kan istället väljas från annan institutions
kursutbud på avancerad nivå, i samråd med studierektor.
Termin 3
* Individuellt utformad och handledd läskurs, 7,5 hp
* Socialantropologisk metod, 7,5 hp
* Fältarbete, 15 hp
Termin 4
* Examensarbete, 30 hp
Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen. Huvudområdet är socialantropologi.
Övrigt

Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade två studieåren, kan begära att
få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
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