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Rapporten er primært ment for programrådet som et viktig dokument i arbeidet med å 

forbedre studiekvaliteten, som redskap for informasjonsoverføring mellom program og 

institutt, og den vil også gjøres offentlig tilgjengelig bl.a. fra fakultetets nettsider. Rapporten 

behandles av programrådet for historie 3. februar 2009. 

 

1 Data med kommentarer 

 

Kilder: 

http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html 

http://www.admin.uio.no/sta/fs/statistikk/  

 

1.1 Opptak og registrerte studenter på programmet 

Bachelorprogram 

kull ramme søkere 

(kval.) 

primær-

søkere 

tilbud ja-svar møtt utdanningsplanbekr.  

H 2007 V 2008 

2003 200 2090 340 321 252 228 12  

2004 170 2004 331 295 227 190 39  

2005 175 2252 332 281 222 183 56  

2006 175 2024 300 302 234 209 107  

2007 175 1900 

(1500) 

330 296 236 212 204 159 

Oversikten viser en svak nedgang i antallet søkere i opptaksåret 2007. 

 

Masterprogram (med opptak to ganger i året) 
kull Årlig 

ramme 

Søkere kval. 

søkere 

1. 

prioritet 

tilbud ja-svar møtt utdanningsplanbekr. 

H 2007 V 2008 

V04        4  

http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html
http://www.admin.uio.no/sta/fs/statistikk/
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H04 - - 100 78 50 41 42 10 

V05 - 107 150 101 60 45 45 7 

H05 107 84 - 48 27 26 26 28 

V06 107 74 - 45 27 24 21 19 

H06 100 242 96 115 66 54 52 39 

V07 100 52 47 51 27 24 24 25 

H07 90 135 93 120 81 57 56 49 

V08 90 46 39 44 24 21 - - 44 

 

1.2 Studiepoengproduksjonen på programmet 

 

( Tabell over studiepoengproduksjon H03-V08, FS-rapport 728.001) 

 

  Bachelor utdanningsplanbekr. studenter ant. sp. gj.snittlig sp.prod 

 med 0 sp. aktive alle stud. kun aktive 

Høst 07 432 99 417 7660 18,4 24,1 

Vår 08 310 81 333 6745 20,3 26,8 

Totalt 371 90 375 7203 19,4 25,5 

HF     19,5 25,8 

 

  Master utdanningsplanbekr. studenter ant. sp. gj.snittlig sp.prod 

 med 0 sp. aktive alle stud. kun aktive 

Høst 07 178 89 194 3380 17,4 32,2 

Vår 08 149 79 175 3240 18,5 33,8 

Totalt 164 84 185 3310 18 33 

HF     16,7 29,1 

 

Gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon er høyere enn gjennomsnittet for HF på 

masterprogrammet, men lavere enn HF snittet på bachelorprogrammet. 

1.3 Evalueringer og undersøkelser  

Årlig evaluering av studieprogrammenes studiekvalitet 

Viktige funn fra undersøkelsene er gjengitt under punkt 8.1 og 8.2.   

 

Studieforløpsanalysen 

Fom. våren 2008 har historieprogrammet deltatt i Studieforløpsanalysen som er et 

pilotprosjekt som UiO sentralt gjennomfører i samarbeid med HF og SV. Programleder, 

programkonsulent, studentrepresentant og studieleder ved IAKH har deltatt i en 

styringsgruppe for prosjektet, og programkonsulent for historieprogrammet har deltatt i 

planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres som en 

kvantitativ spørreundersøkelse med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke faktorer 

kan forklare den høye frafallsprosenten? Undersøkelsen fokuserer på følgende faktorer: 

 Studentens forkunnskaper fra videregående skole 

 Studieerfaring før oppstart på det programmet som inngår i denne undersøkelsen 

 Form og innhold på studieinformasjon før og like etter studiestart 

 Kompleksiteten i studieprogrammenes oppbygging 

 Studentens oppfattelse av om studiet svarte til forventningene 

http://www.uio.no/for_ansatte2/ferdig2008/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/studiepoengproduksjon/produksjon-061108.html
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 Studentens tilfredshet med studiet 

 Studentens nettverk og integrering med andre studenter og kontakten med 

administrativt og faglig personale 

 Studieprogrammens størrelse (antall studenter) 

 Antall studenter per lærer og undervisningsform 

Undersøkelsen vil også bestå av en kvalitativ del av gruppeintervjuer og dybdeintervjuer som 

gjennomføres våren 2009. Foreløpig rapport med resultater vil foreligge våren 2009. I 

bakgrunnsdataene for undersøkelsen foreligger det imidlertid noen tentative tall for studenters 

overgang fra historieprogrammet til andre studieprogrammer ved UiO, og det foreligger noe 

informasjon om studentenes videre studier på masterprogrammer. Tallene som er gjengitt i 

tabellen nedenfor viser oversikt over kullet H06 på historie og antallet overganger til andre 

studietilbud ved UiO: 

1Bachelor i historie, kull H06: Overgang/ ny studierett på andre studieprogrammer ved UiO 

Studenter med opptak til PPU kan være studenter som har 

fullført BA ved historie og som siden supplerer med PPU for å 

få undervisningskompetanse. Det samme kan gjelde studenter 

med overgang til årsenheter som har fullført sin BA i historie 

men som ønsker opptak til en årsenhet for å supplere med et 

ekstra skolefag for eksempel. Andelen studenter med overgang 

til LAP gir en riktigere indikasjon på frafall fra 

Historieprogrammet til LAP. Det same gjør tallene som viser 

overgang til bachelorprogrammer ved SV der statsvitenskap er 

mest populært. Dette samsvarer med studentenes valg av 

støtteemner der 40 gruppe i statsvitenskap er den vanligste 

kombinasjonen.  

Det er også mange studenter som får opptak til JUS eller 

medisin, og en kan tenke seg at dette er studenter som har hatt 

historieprogrammet som 2. prioritet og som samler ekstrapoeng 

for å kvalifisere til profesjonsutdanninger med høye 

opptakskrav. Det er imidlertid svært lav eller ingen overgang 

fra historieprogrammet til profesjonsutdanningen i psykologi. 

Det foreløpige tallmaterialet viser at av de som fikk opptak H06 

har 38 studenter overgang til et masterprogram ved UiO, 

hvorav 27 har opptak til masterprogrammet i historie. Selv om 

disse studentene sannsynligvis ikke fulgte lik progresjon og fikk opptak samme semester er 

tallene likevel gode med tanke på intern rekrutteringen av studenter til masterprogrammet. 11 

studenter fikk opptak til andre masterprogrammer ved UiO, hovedsakelig ved ulike 

masterprogrammer ved SV fakultetet.  

2 Endringer i studietilbudet 

2.1 som er gjort i rapporteringsperioden 

 
FS kode Navn Beskrivelse av gjennomførte endringer Årsaker til endringen  
80HIS1  Endring av 80-gruppe i historie. Forenkling av 

emnestrukturen på 1000-nivå. Programmet søkte våren 

Komplisert struktur med mange 

parallelle emnekoder. Ingen 

Studieprogram Antall 

Årsenheter  4 

AKK 3 

EAS 7 

EST 3 

LIT 2 

MVIT 2 

REL 2 

SPR 2 

Andre BA ved HF 3 

JUS 10 

Medisin 10 

PPU 10 

ECON 3 

INTER 3 

Sosialantropologi 2 

Samfunnsgeografi 2 

Sosiologi 4 

Statsvitenskap 11 

Andre ved SV 4 

LAP 8 

PED 5 
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2008 fakultetet om endring av emnegrupper i historie 

som en konsekvens av endret emnestruktur på 1000-

nivå. Søknaden ble innvilget. Emnegruppen har nå 5 

innføringsemner, emner i eldre historie undervises om 

høsten og emner i nyere historie undervises om våren. 

Studentene kan velge å ta 40 eller 50 sp på 1000 nivå. 

Egen metodedel som særemne er fjernet, metode er nå 

integrert som en del av innføringsemnene, og særlig på 

emnet HIS1300 Nyere verdenshistorie som i praksis vil 

være obligatorisk for alle BA i historie. 

klar forskjell mellom europeisk 

historie og global historie, dette 

ble derfor slått sammen og 

endret til verdenshistorie. 

Antallet innføringsemner 

(emnekoder) er redusert fra 12 

til 5. 

(Én endring per rad) 

 

2.2 som det er behov for i framtida 

 
FS kode Navn Beskrivelse av planlagte endringer Årsaker til endringen  
80HIS1  Ny emnegruppebeskrivelse med fokus på 

læringsutbytte. (Utarbeides høsten 2008/våren 2009) 

Initiert av fakultetet. 

 

Masterprogrammets oppbygning og emnesammensetning ble diskutert våren og høsten 2008. 

En egen arbeidsgruppe har sett på ulike modeller for endring av emnesammensetning og 

utvidelse av emner til større moduler. 

  

3 Internasjonalisering 

3.1 Omfanget av utreise på programmet  

Utreisende i rapportperioden: 

6 studenter reiste på utveksling, men hadde ingen innreisende studenter. Universiteter og 

sentere som studentene reiste til var Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Université 

de Toulouse II - Le Mirail, Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Universidad de belgrano, 

University of Tehran, Det norske studiesenteret i York, Det norsk-tyske studiesenter i Kiel. 

Alle studentene var bachelorstudenter.  

3.2. Mulighetene programmet gir for internasjonalisering 

Programmets struktur muliggjør utveksling både innen 80-gruppen (fortrinnsvis emner på 

2000-nivå), emner innen støttegruppen, og som frie emner. Dette gir gode muligheter og 

fleksibilitet med hensyn til utveksling på programmet. Programmet har flere gode avtaler som 

er inngått mellom fagmiljøene. Avtalen med St. Andrews er et godt eksempel.  

 

For masterstudenter er det hensiktsmessig med utveksling ett eller to semester. Vi anbefaler 2. 

eller 3. semester og er fleksible med hensyn til emnekombinasjon når studentene er ute. Vi har 

i samarbeid med instituttet lagt til rette for at studentene skal kunne ta de obligatoriske 

emnene ute, for eksempel. HIS4040.   

3.3 Er det i studentevalueringen fremkommet kommentarer om integrerte 

utenlandsopphold og andre internasjonaliseringstiltak?  

 

I studentevalueringen for 2008 viser tall at 37 % har hatt eller planlegger et 

utvekslingsopphold. Over 80 % av studentene hadde ikke deltatt på informasjonsmøte om 

utveksling. Flere studenter oppgir likevel at de mangler informasjon.  
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Tiltak: programmet har i samarbeid med instituttene ved HF utarbeidet nye sider om 

utenlandsopphold, og vil arrangere instituttvise møter om utveksling hvert halvår.   

 

4 Arbeidslivsrelevans 

4.1 Arbeidslivsrelevanstiltak gjennomført i rapportperioden. 

Arbeidslivsseminar 

Historieprogrammet gjennomførte 16. oktober 2007 arbeidslivsseminaret ”Hva gjør de nå?” i 

samarbeid med flere andre studieprogrammer ved HF. Seminaret ble gjennomført med 

utgangspunkt i et planleggingsmøte vi hadde med studentrepresentantene fra 

studieprogrammene. Samarbeidet var vellykket og det kom frem ideer til å lage tematiske 

seminarer, og vi utarbeidet en søknad om stimuleringsmidler for en seminarrekke om 

arbeidsliv for humanister i 2008. Gruppen fikk tildelt kr. 15 000, og gjennomførte våren 2008 

2 arrangementer; ”Forskning som karrierevei for humanister” og ”Rekruttering av 

humanister”
1
. Arrangementene har vært vellykket med godt oppmøte av historiestudenter.  

 

Kompetansesamtaler 

I rapporteringsperioden har flere bachelorstudenter på historieprogrammet benyttet seg av 

tilbudet om kompetansesamtale. Erfaringen så langt er at studenter i 5. eller 6. semester har 

godt utbytte av dette veiledningstilbudet.  

 

Stimuleringsmidler 

IAKH søkte sammen med programmet om stimuleringsmidler til å utvikle HIS3090 til et 

oppdragsbasert emne i samarbeid med bedrifter eller organisasjoner. 

 

4.2 Mulighetene programmet gir for arbeidslivsrelevante studietilbud og 

kompetanser med utgangspunkt i resultater fra Kandidatundersøkelsen og 

underveisevalueringene av historieprogrammet (BA og MA) 2007. 

 

Yrkesmuligheter 

Kandidatundersøkelsen fra 2005 viser at 62 % av historiekandidatene (avlagt hovedfag) 

arbeidet i offentlig sektor, og 40 % av disse i statsforvaltningen. Flest oppgav undervisning 

som bransje (33 %) og offentlig adm. og forvaltning (30 %), men også museum- og 

arkivarbeid (10 %) eller arbeid i forlag, presse og andre medier (8 %). 62 % oppgav at de var 

meget tilfreds med sin nåværende stilling. 

 

Nyere resultater fra underveisevalueringen av masterprogrammet i historie viser at mer enn 60 

% oppgir undervisning som ønsket bransje, deretter forskning (54 %), organisasjoner (49 %), 

arkiv (42 %) og offentlig adm. (41 %). Prosentandelen masterstudenter som planlegger 

doktorgradsstudier etter mastergraden har gått noe ned fra 2006 (ned 6,9 %). 

Bachelorstudentenes yrkesønsker fordeler seg noe jevnere over flere bransjer, prioritert på 

denne måten: undervisning (54 %), organisasjoner og foreninger (52 %), medier eller presse 

(48 %), museer og gallerier (41 %) og forskning (39 %). Over halvparten av 

bachelorstudentene oppgav at de planla å søke masterstudiet når de var ferdige, mens bare 6 

% ville søke jobber.  

 

                                                 
1
 Høsten 2008 fortsatte seminarrekken med følgende seminarer: ”Humanister i offentlig sektor”, ”Nye 

forbindelser mellom kultur og næringsliv” og ”Jobb med formidling”. 
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Kompetanse 

Bachelorstudentene mener studiet gir mest teoretisk grunnlag (83 %), analytisk tenkning og 

skriftlig kommunikasjon (67 %). Kunnskap om arbeidslivet (1 %), evne til å knytte kontakter 

(8 %), muntlig kommunikasjon (14 %) samt gruppearbeid og praktisk bruk av fag (15 %) 

fremheves i liten grad av studentene. Masterstudentene mener studiet gir evne til å innhente 

og bearbeid informasjon (80 %), analytisk tenkning (78 %) og skriftlig kommunikasjonsevne 

(70 %). Dette er kompetanse som er viktige i mange sammenhenger, men kanskje særlig 

innen forskning og fagarbeid i museer. Det er imidlertid bare 15 % som fremhever evne til 

muntlig kommunikasjon, noe som er uheldig med tanke på at flest studenter oppgir 

undervisning som ønsket bransje. På masternivå kan studentene velge prøveforelesning som 

eksamensform, noe som styrker studentenes muntlige formidlingsevne. Kandidatene etterlyser 

praktisk bruk av faget i yrkeslivet, praksisordninger og samarbeid med næringslivet samt 

gruppearbeid og faglig diskusjon.    

 

Mulige tiltak: Undervisningsformer og vurderingsformer i programmets emner (fortrinnsvis 

emner i 80-gruppen) kan med fordel varieres på bachelornivå på en slik måte at studentene får 

trening i muntlig fremstilling og noe kjennskap til prosjektarbeid. Søknad om 

stimuleringsmidler for å gjøre deler av det obligatoriske emnet HIS3090 oppdragsbasert vil ha 

en positiv effekt med hensyn til å gi studentene kunnskap om arbeidslivet og evne til å knytte 

kontakter.  

5 Programmets tiltak for å gjøre overgangen til studiene lettere 

Våren 2008 endret historieprogrammet emnegruppen 80HIS1. Emnerevisjonen på BA-nivå 

(se beskrivelse under punkt 2.1) ble gjennomført med tanke på en fastere struktur det første 

året og større grad av kulltilhørighet på innføringsemnene. Færre valgmuligheter har bidratt til 

en enklere fremstilling av anbefalt studieløp på programmets nettside. På innføringsemnene 

tilbys dessuten kurs i oppgaveskriving, noe som styrker de nye studentenes forutsetninger for 

å skrive akademiske oppgaver. 66 % av bachelorstudentene i underveisevalueringen oppgir at 

de ikke har studert tidligere, mens hele 14 % oppgir at de har en avsluttet grad fra universitet 

eller høgskole når de begynner på programmet. Dette viser at studentene har litt ulike 

forutsetninger og erfaringer når de begynner på programmet.  

 

I mottaksuka har de nye studentene tilbud om å delta i fadderordningen. Studentene deltar på 

egne faddergrupper for historiestudenter, gjerne med en fadder som selv er historiestudent. 

Foreløpige tall fra Studieforløpsanalysen viser at litt under halvparten av historiestudentene 

som begynte høsten 2006 deltok i en faddergruppe, og at over halvparten av de som deltok 

holdt kontakten med andre studenter fra gruppa underveis i studiet.  

 

I mottaksuka deltar studentene på informasjonsmøte, biblioteksorientering, 

smakebitsforelesninger, de får veiledning av programkonsulent og studiekonsulent, og deltar 

på sosiale arrangementer som fester, grilling med mer. i regi av Fagutvalget, Clio og Ride 

Ranke. Nye studenter vurdere nettinformasjon, informasjonsmøtet ved semesterstart, 

informasjonsbrev og veiledningstjenester som mest verdifullt for å komme i gang med 

studiene.  

 

Et fast innslag i mottaket av de nye studentene er hytteturen til Studenterhytta med Finn E. 

Johannesen ved IAKH. Turen er arrangert som et faglig innføringskurs med miniseminarer 

der flere av de vitenskaplig tilsatte på historie bidrar. Hytteturen fungere godt både med tanke 

på å integrere studentene sosialt og faglig. IAKH og programmet deler utgiftene til 

arrangementet.  
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6 Studentinvolvering 

6.1 Faglig-sosiale arrangementer (også mottaksuka) 

- Hyttetur til Studenterhytta i samarbeid med Finn E. Johannesen (IAKH) for 

bachelorstudenter. 

- Studietur til Istanbul for BA og MA studenter, arrangert av en arbeidsgruppe i Fagutvalget 

høsten 2007. Arrangementet hadde 30 påmeldte studenter fra bachelor- og masternivå, og ble 

gjennomført med et faglig program med besøk på Bogazici Universitet og omvisninger ved de 

viktigste kulturattraksjonene i Istanbul. Studieturen ble støttet av programmet. 

- Ride Ranke quiz – 6 kvelder 

- Kandidatmarkering i regi av 3. års studenter på masterprogrammet høsten 2007 og våren 

2008 

- Fagkritisk dag våren 2008 

- Semesterstartsfest for nye masterstudenter våren 2008 i regi av fagutvalget 

- Vaffellunsj i regi av fagutvalget. 

 

Faglige arrangementer på masterprogrammet: 

-Heldagsseminar for masterstudenter på HIS4030 med servering av lunsj våren 2008. 

- Det ble innvilget reisestøtte til 5 masterstudenter.   

6.2 Samarbeidet med programutvalget og andre studentforeninger på historie 

Programmet oppfatter samarbeidet med studentrepresentanter i programrådet og samarbeidet 

med Programutvalget/ fagutvalget for historie som svært godt. Utvalget fremstår som svært 

aktivt og engasjert både i faglige og faglig-sosiale saker. Også Quiz foreningen Ride Ranke 

har en god kontinuitet i arrangementene. Programmet inviterte våren 2008 til 2 møter med 

utvalgene der budsjett ble diskutert, synliggjøring av studentforeningene, rekruttering og 

mottak av nye studenter.   

7 Programmets samarbeid med instituttene  

 

7.1 Historieprogrammet samarbeider med instituttet faglig, administrativt og 

økonomisk. Våren 2008 har programleder for historieprogrammet også virket som 

undervisningskoordinator for historie.  

 

Det administrative samarbeidet går ut på samarbeid i forbindelse med studieinformasjon, 

studenthenvendelser, tiltak for oppfølging av programstudentene, håndtering av 

overgangsstudenter, oppfølging av inndragninger av studieretter, samarbeid om 

informasjonsmøter for programstudenter både på BA og Master, samarbeid om katalogen 

”Håndbok for masterstudenter” hvert semester, deltakelse i studiekomiteen på historie for 

revidering av programstrukturen for masterstudiet, og for revisjon av emnestrukturen på 

1000-nivå i historie. Vi samarbeider om delstudier i utlandet for studenter, tett samarbeid ved 

oppfølging av studenter med behov for tilrettelegging av undervisning, eksamen og 

studieløpet generelt (i samarbeid med konsulenttjenesten og eksamenskontoret ved HF), og vi 

samarbeider om kvalitetssikring av studier og emnegrupper. Programkonsulenten har kontakt 

med studiekonsulent et par ganger i uken, eksamenskonsulent og studieleder ved IAKH. 

Studieleder er fast adm. medlem av programrådet for historie og studiekonsulenten deltar som 

varamedlem. Samarbeidet fungerer godt og fordelingen av ansvarsområder og 

arbeidsoppgaver er tydelig både for de adm. ansatte og for studentene.  
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Det økonomiske samarbeidet går ut på at programmet deler en del av de store utgiftene med 

instituttet når det gjelder eks. støtte til kandidatmarkering, gjennomføring av hyttetur og 

heldagsseminar for masterstudenter. Dette viste seg særlig å være et behov etter at tildelingen 

av faglig-sosiale midler til historieprogrammet i 2008 ble redusert.  

 

Programmet har også deltatt på kontaktmøter med LAP-programmet og IAKH for å se på 

hvordan studentene på masterspesialisering i historie kan integreres/ sikres samme faglig og 

administrative tilbud som studentene på masterprogrammet. 

 

7.2 Programmets planer/ønsker mht slikt samarbeid 

Programmet ønsker å videreføre samarbeidet slik det fungerer i dag og vil spesielt peke på 

behovet for innflytelse når det gjelder studiets utfordringer med hensyn til emnetilbud og 

emnesammenheng.  

 

8 Vurdering av studiekvaliteten 

Programmet gjennomførte våren 2008 underveisevaluering av bachelorprogrammet i perioden 

04.03-06.04.08. 100 respondenter svarte på undersøkelsen som ble sendt på e-post, dette 

utgjorde en svarprosent på 28,1. Respondentene var jevnt fordelt mht. kull. 

Evalueringen av masterprogrammet ble gjennomført i perioden 13.03-25.04.08. 79 studenter 

svarte, og dette utgjorde en svarprosent på 41,6. 

 

8.1 Indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

Studentene oppgir i Studentevalueringen at de er godt fornøyd både med sammensetningen av 

emner i 80-gruppen, helhet en i programmet, og bredden i emnetilbudet. Ca halvparten av de 

spurte i undersøkelsen oppgir likevel at de ønsker flere valgmuligheter for sammensetning av 

emner og emnegrupper i programmet. Av hensyn til studentenes ønske om valgfrihet ser ikke 

programmet behov for å redusere antallet 40-grupper som studentene kan velge blant. 

Veiledningen i valg av støtteemner brukes av studentene og er veiledende i forhold til faglige 

interesser og yrkesinteresser. De studentene som fortsatt er usikre på hva de skal velge 

kommer til veiledning hos programkonsulenten. Studenter som ønsker å undervise blir 

anbefalt å velge minst 60 sp i et annet skolefag enn historie. Med endringen av 80-gruppe i 

historie er også nettsidene om oppbygging og gjennomføring, og tabell over anbefalt studieløp 

blitt tydeligere, og færre studenter trenger hjelp til å velge emner. Med en struktur som åpner 

for et fastere studieløp, blir samtidig skillet klarere mellom grunnemner på 1000-nivå og 

fordypningsemner på 2000-nivå.  

 

BA-studentene i undersøkelsen er mest fornøyd med sin egen faglige utvikling, med 

studieprogrammet som helhet og bredden i emnetilbudet. Studentene virker tilfreds med det 

faglige tilbudet og muligheten for faglig fordypning, mens de gir utrykk for å være mindre 

tilfreds med det sosiale miljøet. Kontakt med andre studenter oppgis som en viktig faktor for å 

være fornøyd. Studentene har klart sterkest tilknytning til fag eller emne. 

 

8.2 Indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

I evalueringen av bachelorprogrammet oppgir til sammen 65 % at de er misfornøyd med det 

sosiale miljøet på studieprogrammet. Dette tallet er for høyt, og programmet vil vurdere 

ytterligere tiltak for å kartlegge hva studentene er misfornøyd med. Programmet vil følge opp 

evalueringen i 2009 for å kartlegge om endringen av programstruktur første studieår kan ha 

bidratt til bedre tilhørighet og kullfølelse.  
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8.3 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 

- Endring av studiestruktur for 1. studieår på bachelorprogrammet med fokus på 

overgangsordninger for studenter i et påbegynt studieløp. 

- Frafall. Programmet deltar i Studieforløpsanalysen (se pkt. 1.3.) Resultater fra undersøkelsen 

vil behandles i programrapport for neste periode. 

- Våren 2008 ble struktur og emnesammensetning på masterprogrammet vurdert i forhold til 

faglig sammenheng og mulighet for gjennomføring. IAKH gjennomførte en ordning med 

innlevering av fremdriftsrapporter på masterprogrammet med tanke på kartlegging av 

studentenes progresjon.    

9 Tiltak 

9.1 Oppfølgingen av tiltakene i forrige rapport 

Endringene i bachelorstudiet er innført på IAKH fra høsten 2008. Gjennom endringer på 

masterstudiet fra høsten 2008 blir de faste studieemnene (HIS4010, 4020, 4030, 4040) også 

tilført nye obligatoriske elementer for å lette overgangen til arbeidet med selve master-

oppgaven. Tanken er at dette vil bidra til at flere avslutter masterstudiet innenfor normert tid.  

9.2 Nye tiltak med tidshorisont 

Det bør sikres at programrådet får spille en avgjørende rolle når det gjelder faglige 

prioriteringer i historiestudiet. Dette kan blant annet skje gjennom et tettere samarbeid mellom 

programmet og IAKH, når programmet legges inn under instituttet. Ved en slik ordning kan 

også studentenes representanter bli sterkere involvert i studiets utvikling. I denne prosessen er 

det samtidig viktig at programrådet beholder sin selvstendighet som faglig organ.   

 

Undervisningsformer og vurderingsformer i programmets emner (fortrinnsvis emner i 80-

gruppen) kan med fordel varieres på en slik måte at studentene får trening i muntlig 

fremstilling og noe kjennskap til prosjektarbeid.   

 

Programmet vil følge opp evalueringen i 2009 for å kartlegge om endringen av 

programstruktur første studieår kan ha bidratt til bedre tilhørighet og kullfølelse. Resultater fra 

Studieforløpsanalysen vil også kunne gi noe mer informasjon om hvilke faktorer som påvirker 

studentens trivsel og sosiale tilhørighet.  

 

10 Regnskap for faglig-sosiale bachelor) og faglige (master) midler i 
budsjettåret 2008 med oversikt over programmets andel av 
fellespotten 

 

Regnskap faglig-sosiale midler 2008 

Tildelte midler 30856   

Servering BA møte   353  

Grilling  1552  

Hyttetur  10500  

Servering MA møte  1450  

Blomster mottaksuka 1400  

Kaffe og te BA  2100  

Mottak MA V08  490  
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Ride Ranke Quiz 2008  7039,5  

Kandidatmarkering V08  5000  

Sum  29884,5  

Rest programmets faglig sosiale midler   971,5 

    

Andel fellespott HF:    

Byvandring  3387,5  

     

Sum utgifter m/ andel fellespott  33272  

 

Regnskap faglige midler 2008 

Tildelte midler 39417   

Individuell reisestøtte  17267  

Heldagsseminar for nye masterstudenter 

 

 2000  

Manusseminar for MA studenter 

 

 10000  

Kandidatmarkering høsten 2008 

 

 6000  

Sum  35,267  

Rest faglige midler   4150 

 

 


