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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2010. 

Beskrivelse: Tiltak, gjennomføring, resultat, sterke og svake sider 

Studieprogrammet for 2010 er mer tilpasset standarden ved UiO for at studentene våre 

lettere skal kunne velge valgfrie emner. Antall valgfrie studiepoeng er øket fra 25 til 30. 

Dette fordi det er svært få 5 studiepoengs emner å velge ved UiO. Examen facultatum, som 

tidligere var delt i to 5 studiepoengsemner, er nå slått sammen til ett 10 studiepoengsemne. 

Videre er HMED1103 som var et obligatorisk 5 studiepoengsemne omgjort til et valgfritt 

10 studiepoengsemne. Det valgfrie emnet Ledelse i praksis er arrangeres som 5 

poengsemnet siste gang våren 2011 og er vedtatt utvidet til 10 studiepoeng. Således tilbyr vi 

nå bare 10 studiepoengs emner. 

2.  Evalueringer som er foretatt (kort om typer og gjennomføring) 

Det er gjennomført to midtveisevalueringer (høst og vår) hvor studentrepresentanter fra 

alle kull har vært tilstede. Ved disse møtene har programleder og studiekonsulent møtt 

som representanter for Avdelingen. I disse møtene gir studentrepresentantene en 

tilbakemelding på hvert emne- og hensikten er at man skal kunne gjøre justeringer 

underveis om det er noe som ikke fungerer ved undervisningen. I tillegg til 

midtveisevalueringene har programleder og avdelingsleder hatt møter med alle 

studentrepresentantene. 

2.1.  Hovedtrekk fra alle evalueringer 

Sterke og svake sider ved utdanningstilbudet. Hvilke deler fungerer bra, hvilke 

problemer har blitt rapportert? 

Inntrykket er at studentene er fornøyd med studietilbudet. Exphil oppfattes som noe 

uinspirerende. Det ble rapportert frustrasjon om overlapp mellom Høkon2201 og 

innføringskurset Høkon1102, men siden overlappet er tilsiktet for å imøtekomme behov til 

ulike studentgrupper er dette hovedsakelig et kommunikasjonsproblem. 

2.2. Hvilke tiltak er iverksatt 

Gjennomførte studiekvalitetstiltak 

Informasjon om overlapp mellom Høkon2101 og Høkon1102 er lagt ut på emne- og 

semestersidene. 

2.3.  Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

Det er lagt planer for å styrke studentenes egenaktivitet på seminarer og i undervisningen 

for øvrig. 

2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

 

3.  Bruk av tilsynssensor. 

Vi har ikke tilsynssensor i øyeblikket. 

4. Læringsmiljø. Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc. 

5. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd. 

Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 

Det er først og fremst korrigeringer og kommentarer som er interessante. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/


 

6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk. 

Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 

Det er først og fremst korrigeringer og kommentarer som er interessante. 

 
7. Rekruttering. Tiltak for å få søkere til programmet. 

Annonsering i studentaviser ved landets Universiteter, Brev m/brosjyrer sendt til 

rådgivere ved Videregående skoler i Oslo og Akershus. Åpen dag: nye brosjyrer og ny 

banner til Åpen dag. 

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

En ny utvekslingsavtale med UC Berkeley er inngått og det har vært stor pågang.  

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/

