STUDIEPLAN
Mastergradsprogram i sosiologi
120 studiepoeng
Tromsø

Studieplanen er godkjent av programstyret i sosiologi ved
Institutt for samfunnsvitenskap den 5. februar 2019

Navn på
studieprogram

Bokmål: Mastergradsprogram i sosiologi
Nynorsk: Mastergradsprogram i sosiologi
Engelsk: Master’s Degree Programme in Sociology

Oppnådd grad

Master i sosiologi

Målgruppe

Målgruppe for master i sosiologi er studenter som ønsker kompetanse
til analyser av organisasjoner, planleggings- og utredningsoppgaver,
formidlingsoppgaver eller undervisning i videregående skole,
høyskoler og universitet. Med fullført mastergrad i sosiologi vil man
også være godt kvalifisert for arbeid innenfor forskning.

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt
bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80
studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en
progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå
(påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for
opptak på karakteren C, som regnes ut fra gjennomsnittet av
karakterene i fordypningsemnene.

Politiattest

Ikke relevant

Skikkethetsvurderin
g

Ikke relevant

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten…
• har allsidig og anvendelig kunnskap om sosiologiske emner,
teorier og metoder
• har oversikt over analytiske, begrepsmessige og metodiske
redskaper
• har avansert kunnskap om ulike teorier om det moderne
samfunn og om sentrale sosiologiske temaer
• har evne til å arbeide med et avgrenset sosiologisk tema på en
faglig måte i et avgrenset tidsrom
Ferdigheter:
Kandidaten…
• kan på bakgrunn av sine faglige kunnskaper raskt kunne sette
seg inn i og løse nye problemstillinger og oppgaver, og slik også
bidra til innovasjon
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•

•

kan utvikle et forskningsdesign og gjennomføre teoretiske
og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende
materiale, inkludert reflektere over tilknyttede etiske spørsmål
kan formidle forskningsresultater i en vitenskapelig
tilfredsstillende form

Generell kompetanse:
Kandidaten…
• kan planlegge og gjennomføre forsknings- og
utredningsoppgaver
• kan forholde seg til faglitteraturen på et forskningsfelt
• kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for
vitenskapelige undersøkelser og formidle resultater av egen og
andres forskning
• kan betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver, finne nye
løsninger og vurdere etiske aspekter knyttet til disse
• kan bruke sosiologisk teori og metode til kritisk og konstruktivt
å analysere aktuelle utfordringer og problemstillinger

Faglig innhold og
beskrivelse av stud

Mastergradsprogrammet er en videregående utdannelse i
samfunnsvitenskap / sosiologi. Gjennom mastergradsprogrammet
vil studentene få kunnskap om ulike teorier om det moderne
samfunn og om sentrale sosiologiske emner. Stikkord her er det
moderne samfunnets felter eller systemer, forholdet mellom
tradisjon og modernitet, mellom individ og samfunn, sosial
samhandling, sosiale bevegelser og organisasjon og samfunn.
Studiet består av en opplæringsdel og en masteroppgave.
Opplæringsdelen består av 40 studiepoeng obligatoriske emner og
20 studiepoeng valgfrie emner. I tillegg kommer masteroppgaven
på 60 studiepoeng. De obligatoriske emnene skal sikre et godt
faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven.
Valgemnene gir studentene mulighet til å velge et fagområde som
de ønsker å fordype eller spesialisere seg i, bl.a. med henblikk på
masteroppgaven.
De 120 studiepoengene fordeler seg som følger:
Obligatoriske emner
• SOS-3000 Sosiologisk teori (20 stp.)
• SVF-3004 Kvalitative forskningsmetoder (10 stp.)
• SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I (10 stp.) eller
• SVF-3005 Kvantitative forskninsmetoder II
Masteroppgave
• SOS-3900 Masteroppgave i sosiologi (60 stp.)
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Valgemner (tilbys avhengig av interesse og tilgjengelige ressurser, og
det kan forekomme endringer):
•
•
•

SOS-3003 Medisinsk sosiologi
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet
SOS-3017 The Norwegian Model - Between Utopia and Dystopia

Noen valgemner vil tilbys i vårsemesteret og andre i
høstsemesteret. Valgemnene vil hovedsakelig ha form av
forskningsseminarer, og vil være knyttet opp mot de ansattes
forskning. Emner på 2000- nivå, samt emner fra andre institutter
kan godkjennes som valgemner etter søknad.

Tabell: oppbygging
av studieprogram

Semeste

10 studiepoeng

10studiepoeng

10 studiepoeng

r

Undervisnings-,
lærings- og
vurderingsformer

1. sem.

SOS-3000 Sosiologisk teori

2. sem.

3. sem.

SVF-3004
Kvantitative
forskningsmetode
r
Valgemne

4. sem.

SOS-3900 Masteroppgave i sosiologi

SOS-3900
Masteroppgav
e i sosiologi

SVF-3003
Kvalitative
forskningsmetode
r
Valgemne

SOS-3900 Masteroppgave i sosiologi

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar
med studentfremlegg, praktiske øvelser, PC-lab og veiledning. Det
legges vekt på studentaktivitet i form av diskusjoner, gruppearbeid,
muntlige fremlegg og praksislæring. Undervisningsformen og
omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Eksamen og vurdering
Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt
eller oppgitt tekst, skoleeksamen og muntlig eksamen. De ulike
eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer
kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i
både skriftlig og muntlig kompetanse og til å presentere sin kunnskap
på ulike måter.
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Alle emner har obligatoriske arbeidskrav som er lagt inn i
undervisningen. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig
eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen er nærmere beskrevet
i de enkelte emnebeskrivelsene.
Relevans

Studieprogrammet er relevant for en rekke yrker som har det til felles
at de krever en kombinasjon av kritisk-analytiske evner, selvstendighet
og forståelse for samspillet mellom mennesker og grupper på ulike
nivåer i samfunnet. Mer konkret dreier det seg om jobber som utreder
eller saksbehandler i kommune eller fylke, stat eller i ulike
interesseorganisasjoner eller som forsker, kommunikasjonsrådgiver,
journalist eller konsulent i bedrifter. Dersom man tar praktiskpedagogisk utdanning (PPU) etter mastergraden kan man også få seg
jobb som lektor. Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier
gjennom en PHD i sosiologi.

Arbeidsomfang

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i
uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og
selvstudium.

For
masteroppgaver/
selvstendig arbeid i
mastergradsprogra
m

Eksamen består av:
• Innlevering av masteroppgaven. Den skrives enten individuelt,
eller av maksimalt to kandidater sammen. Omfanget skal være
på ca. 32 000 ord (80 sider) for oppgaver skrevet av en
kandidat, eller 48 000 ord (120 sider) for oppgaver skrevet av to
kandidater. Noter, referanser og andre vedlegg kommer i
tillegg.
• Muntlig eksamen. Dersom to kandidater skriver sammen, skal
de også gjennomføre muntlig eksamen sammen.
Undervisnings- og eksamensspråk er hovedsaklig norsk. Det er mulig å
søke om å få avlegge eksamen på engelsk.

Undervisnings- og
eksamensspråk
Internasjonalisering

Studentutveksling
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Sosiologi er et internasjonalt fag, og studentene får stifte bekjentskap
med den internasjonale forskningsfronten under hele
studieprogrammet. Selv om det empiriske hovedfokuset er på det
norske samfunnet og den norske samfunnsmodellen (som for øvrig er
mye fremme i internasjonal forskning og debatt), er store deler av
pensum på de fleste emnene engelsk, og studentene møter ledende
internasjonale teorier og metoder på alle nivåer i studiet. Studentene
har også muligheten til å møte internasjonale gjesteforelesere og
gjesteforskere. Studentene har mulighet til å gjøre feltarbeid i
utlandet. Det gis for tiden ett valgemne på engelsk (SOS-3017 The
Norwegian Model: between utopia and dystopia).
Delstudier i utlandet gjørat studentene er ekstra attraktive på
arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir økt læringsutbytte, bedre
språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Mastergradsprogrammet i sosiologi har utvekslingsavtaler med
utenlandske universitet, hvor man tar emner som skal godkjennes
som del av studiet etterpå. I dette studiet anbefales det å reise på
utveksling i andre eller tredje semester. Vi tar forbehold om hvilke
emner det utenlandske universitetet kan tilby. Før utreise må man ha
en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å
velge emner som kan godkjennes som del av studiet. Endelig
godkjenning ved UiT søker man om etter at oppholdet er over, og etter
at man har fått dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte
emnene. For oppdatert oversikt over hvilke universitet dette gjelder,
vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller at man tar
kontakt med internasjonal koordinator.
Ikke relevant

Praksis

Administrativt
ansvarlig og faglig
ansvarlig
Kvalitetssikring

Administrativt ansvar: Institutt for samfunnsvitenskap ved Fakultet for
humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
Faglig ansvar: Programstyret for sosiologi
Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i
studieprogrammet evalueres minimum en gang i løpet av
programperioden. Emneevaluering består av både student- og
faglærers evaluering.

Andre bestemmelser
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