Kandidatprogram i socialantropologi
– programanvisning till VT2023
Om du ska påbörja termin 4 våren 2023 ska du anmäla dig till kurser
på Antagning.se.

Programmets upplägg
Termin 1
SANA14 Socialantropologi: Grundkurs 30 hp

Termin 2
SANA25 Socialantropologi: Fortsättningskurs 30 hp

Termin 3
Valfri kurs 30 hp

Termin 4
Valfri kurs, företrädesvis vid lärosäte utomlands 30 hp

Termin 5
SANA50 Socialantropologi: Tillämpad socialantropologi 30 hp

Termin 6
SANK03 Socialantropologi: Kandidatkurs 30 hp

Utbud av programkurser VT2023
Information inför termin 2
Du som läser termin 1 på programmet HT22 behöver inte söka någon kurs, du
blir automatiskt antagen till Socialantropologi: Fortsättningskurs, 30 hp, i
Ladok.

Information inför termin 4

Du som läser termin 3 på programmet HT22, och inte sedan tidigare har klart
med utbytesstudier på utländskt lärosäte termin 4:
Du väljer valfri kurs/valfria kurser via Antagning.se senast den 17 oktober
(institutionen kommer att maila ut mer specifik information inför val av kurser
till termin 4 innan anmälan till VT2023 öppnar). Obs! Om du väljer SOCA20
Sociologi: Grundkurs, 30 hp, inom programmet har du garanterad plats.
Under termin 4 finns det också möjlighet att söka en online-kurs (som går
under temat ” Equity, Diversity and Inclusion”), som består av 3 olika 10 hpkurser vilka ges av University of Amsterdam, University of Birmingham resp
Lunds universitet. Anmälan till denna ”kurs” görs direkt till studievägledaren
(studievagledare@soc.lu.se) senast den 17 oktober.

Information inför termin 6
Du som läser termin 5 på programmet HT22 behöver inte söka någon kurs, du
blir automatiskt antagen till Socialantropologi: Kandidatkurs 30 hp.

Beträffande valfria kurser
Kontrollera i tveksamma fall med studievägledaren att kursen inte överlappar
med andra kurser Du redan läst/ska läsa inom programmet.

Endast 30 hp/termin
Observera att du endast kan antas till 30 högskolepoäng per termin inom ditt
program. Vill du antas till sammanlagt 45 högskolepoäng ska du söka
resterande 15 högskolepoäng som fristående kurs/kurser.

Studieuppehåll
Studieuppehåll anmäls till studievägledaren för programmet.

Studieavbrott
Studieavbrott på programmet anmäls på samma sätt som ovan.

