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IAKHs kvalitetsrapport for studier 2010 
 
I rapporten for 2010 samkjøres det som tidligere var rapporter fra institutt og fra program.   
Rapporten er primært ment for instituttets/sentrets styre og ledelse som et viktig dokument i 
arbeidet med å forbedre studiekvaliteten, som et redskap for informasjonsoverføring mellom 
institutt og fakultet og skal gjøres tilgjengelig fra instituttets nettsider. Før oversendelse til 
fakultetet skal rapporten  

 enten være behandlet som vedtakssak i styret hvis styret har møte før eller rundt fristen 

 eller legges fram  
o før fristen av instituttledelsen i et eller flere organ med studentrepresentasjon 
o og etter fristen for styret til orientering med mulighet til diskusjon 

  
Som underlagsrapporter fra f.eks. tilsynssensorer inngår de man mottok i 2010 eller på 
nyåret. De rapporter som ikke kommer med i 2010-rapporten, inngår i grunnlaget for neste 
års rapport. 
 

0.  HVILKEN BEHANDLING FÅR RAPPORTEN PÅ INSTITUTTET? 

 
Rapporten er lagt fram for Programrådet for ARKO-programmet og Programrådet for 
Historieprogrammet 28. februar 2011. 
 
Rapporten vil bli lagt frem for IAKHs styre til orientering 16. mars 2011. 
 

1. SØKNING 

1.1 Søkertallene 
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BA-ARKO 50 103 75 157 50 138 50 131 125* 291* 

BA-HIS 150 278 175 310 175 296 175 334 175 311 

Årsenhet-HIS 50 182 - - - - - - - - 

MA-ARKO 34 71 30 45 30 62 30 57 - 73 

MA-HIS 90 94 90 145 90 139 90 164 100 169 

* AKK-programmet 
 
Plasser er antallet studieplasser (ramme) som tilbys. Søkere er antallet 1. prioritetssøkere.  
Kilde: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/ 

1.2 Kommentarer til søkertallene (f.eks svikt eller økning i søkningen) 

 
MA-HIS: Det har vært en drastisk nedgang i antall førsteprioritetssøkere til master i historie 
fra studieåret 2009/2010 til studieåret 2010/2011. Høsten 2010 var det 72 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/
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førsteprioritetssøkere og for våren 2011 var det 22 førsteprioritetssøkere. Til sammenligning 
var det 97 førsteprioritetssøkere høsten 2009 og 48 førsteprioritetssøkere våren 2010.  
 
Mulige forklaringer på fallet i antall førsteprioritetssøkere: 
 

 Svak søkning pga færre uteksaminerte BA-HIS? 
- søknadstallene til BA har vært forholdsvis stabile 
- det finnes ikke tall for hvor mange som fullførte BA i 2010, men antallet med fullført 
grad i 2009 var lavt (10 stk). Dersom man ser på antallet som har avlagte HIS3090, er 
det ingen nedgang i 2010. 

 Svak søkning pga tendenser i arbeidsmarkedet?  
- det har vært en tendens til å tolke dårlige søkertall som en konsekvens av gode 
muligheter i arbeidsmarkedet for kandidater uten mastergrad. En slik påstand kan 
trolig ikke forklare tilbakegangen i søkertallene på grunn av den generelle 
reduksjonen i arbeidsplasser i 2010. 

 
I løpet av 2011 vil bakgrunnen for de dårlige søkertallene til master i historie bli undersøkt 
nærmere med tanke på å sette inn tiltak for å snu utviklingen. 
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2. UTVILING AV STUDIEENHETSPORTEFØLJEN  

2.1 Emner 

2.1.1 Utvikling av/endring i emneporteføljen  

Fakultetet ønsker at studentene får et realistisk inntrykk av emnetilbudet. Emner som ikke er 
med i ruleringsplanen for PEE, og som man ikke vet når tilbys igjen, bør derfor nedlegges. 
Universitetet ønsker at det tilbys færre emner med få deltakere. Redegjør for instituttets 
strategiske utvikling av emneporteføljen og hvor man er i det arbeidet i forhold til år 2009 og 
2011 . 
 

Fag (= alt med samme 
stedkode) 

Antall opprettet Antall nedlagt 

Arkeologi 6  1 

Konservering 0 0 

Historie 15 28 
Kilde: http://www.hf.uio.no/iakh/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/undervisning/nye-emner.html, 

http://www.hf.uio.no/iakh/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/undervisning/nedlagte-emner.html 

 
I tillegg ble det opprettet en egen EXFAC variant for arkeologi, konservering og historie, 
EXFAC03-HARK, og HUMIT1731 ble lagt ned. 
 
Arkeologi  
Innen arkeologi ble det i 2010 opprettet to feltkurs (ARK4310 og ARK4320), en internasjonal 
sommerskole (ARK2410/4410)1, ett kurs i arkeologisk databehandling (ARK4300) og en felles 
BA-oppgave (ARK3090). Den sistnevnte vil erstatte de tidligere fordypningsoppgavene i 
henholdsvis forhistorisk arkeologi (ARK3011), klassisk arkeologi (ARK3021) og historisk 
arkeologi (ARK3031).  
 
De fleste BA-emnene har et akseptabelt antall deltagere dersom man ser på antall 
kandidater til eksamen. Emnene som skiller seg ut med færre enn 20 deltagere er ARK2011 
(11 kandidater), ARK 2021 (11 kandidater) og emnene på 3000-nivå (til sammen åtte 
kandidater høsten 2010).  
 
I 2011 vil det bli lagt vekt på arbeidet med ruleringsplanen og en gjennomgang av 
emneporteføljen med tanke på å legge ned overflødige emner (bla. de overnevnte 
fordypningsoppgavene). 
 
Konservering 
Pr i dag tilbys det ti emner på BA-nivå i konservering. Emnene går forholdsvis jevnlig, men 
med mindre hyppighet enn andre emner ved instituttet pga et forholdsvis lavt antall 
studenter.  
 

                                                           
1
 Sommerskolen er foreløpig ikke godkjent av UiO 

http://www.hf.uio.no/iakh/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/undervisning/nye-emner.html
http://www.hf.uio.no/iakh/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/undervisning/nedlagte-emner.html
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Det har kommet innspill fra studentene om at kodingen av emnene er forvirrende og at de 
synes det er vanskelig å finne informasjon om når emnene går (igjen). 
 
Historie 
Hvis man ser bort fra heisemnene og tilpasningen for studentene på Europaprogrammet, ble 
det i 2010 opprettet ni nye emner. Av disse var åtte på 2000-nivå og ett på 1000-nivå.  Det 
tilsvarende tallet for nedlagte emner er 16. Blant disse var tre masteremner tilknyttet 
instituttene i Roma og Athen (HIS4601R, HIS4600R, HIS4500A), 12 emner på 2000-nivå og 
EXFAC03-HIS.  
 
Endringen i emneporteføljen har først og fremst vært på 2000-nivå og 4000-nivå 
(heisemner). Innvirkningen på emnegrupper og programmer har dermed vært liten. 
Endringene på 1000-nivå og EXFAC har heller ikke hatt store innvirkninger, siden emnene har 
blitt erstattet av lignende emner:  

- EXFAC03-HIS har blitt erstattet av EXFAC03-HARK 
- HIS1300/HIS1300EU erstattes av HIS1300MET/HIS1300EUMET 

 
Programmene historie leverer emner til ble informert om endringene pr e-post. 
 
Det store flertallet av historieemner har et akseptabelt til høyt antall deltagere. Emnene som 
skiller seg ut med mindre enn 20 deltagere på BA-nivå er HIS2130 (14 kandidater, emnet er 
lagt ned), HIS2172 (8 kandidater), HIS2335 (13 kandidater) og HIS2376 (15 kandidater). Det 
som kjennetegner de tre emnene som fortsatt er en del av emneporteføljen, er at de alle er 
på engelsk. Med tanke på satsningen på internasjonalisering vil de derfor trolig ikke bli lagt 
ned til tross for få deltagere. 

 

2.1.2 Karakterbruk 

Hele karakterskalaen A-E skal brukes på alle nivåer med C som karakteren som gis en 
normalt begavet student som per 10 studiepoeng arbeider 13t20m i uka med studiene. 
Særlig på master brukes fortsatt overveiende karakterene A-B-C.  
 

2.1.2.1 Hvilke tiltak har instituttet for at karakterskalaen skal brukes etter intensjonen?  

 Karakterkriteriene blir sendt sammen med besvarelsene til sensor 

 Bedømmersensor/oppmann leser alle E- og F-besvarelser og fem tilfeldig utvalgte 
besvarelser fra hver sensor 

 
2.1.2.2 Kommenter bruken av bokstavkarakterskalaen med utgangspunkt i fakultetets 

karakterstatistikk.  
Kommentarene tar utgangspunkt i at bruken av bokstavkarakterer skal være normalfordelt 
for alle eksamener innen større fagmiljøer under ett og for flere eksmensterminer samlet. 
Den blir altså ikke lagt til grunn for enkelteksamener med mindre det foreligger svært mange 
besvarelser.2 Avvik er definert som verdier utenfor rammeverdiene for den enkelte 
karakter:3 

                                                           
2
 Jfr Notatet Felles retningslinjer ved innføring av felles karakterskala ved universiteter og 

høgskoler -  http://www.admin.uio.no/prosjekter/kvalitetsreformen/karakternotat.html 

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/studiestatistikk/karakterbruk/
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/studiestatistikk/karakterbruk/
http://www.admin.uio.no/prosjekter/kvalitetsreformen/karakternotat.html
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Karakter ECTS-
fordeling 

Rammeverdier 

A 10 % 8-12 % 

B 25 % 20-30 % 

C 30 % 24-36 % 

D 25 % 20-30 % 

E 10 % 8-12 % 

 
 
Arkeologi 
Ingen av emnene innen arkeologi kan sies å ha svært mange besvarelser. Gjennomsnittlig var 
det 24 møtt til eksamenene på lavere grad og 6,8 på høyere grad. Det er derfor ikke 
hensiktsmessig å sammenligne karakterene for de enkelte emnene med rammeverdiene.  
 
Lavere grads eksamenene i arkeologi hadde til sammen 186 møtt våren 2010 og 146 møtt 
høsten 2010. Karakterene fordelte seg slik:  
 

Vår 2010 Høst 2010 

 
 

 
For våren 2010 fordeler karakterene seg innenfor rammeverdiene. Men for høsten 2010 er 
det noen unntak fra normalfordelingen. Karakteren A ble brukt  4,5 prosentpoeng mer enn 
ECTS-fordelingen på 10 % og karakteren D  ble brukt 5,2 prosentpoeng mer enn ECTS-
fordelingen på 25 %. 
 
 
Ser man på året samlet fordeler karakterene seg på følgende måte: 
 

                                                                                                                                                                                      
 
3
 I fakultetets karakterstatistikk er det prosentuert ut fra alle som har avlagt eksamen. Dette 

gjør sammenligningen med ECTS-fordelingen noe problematisk siden denne tar utgangspunkt i karakterene A-E.  
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Denne fordelingen befinner seg fint innenfor rammeverdiene. Det ser altså ut til at 
karakterskalaen i det store og det hele blir brukt etter intensjonen, men at det kan være 
verdt å merke seg en noe skjev bruk høsten 2010. 
 
Høyere grads eksamenene i arkeologi hadde til sammen 12 møtt våren 2010 og 22 møtt 
høsten 2010. Blant de 34 besvarelsene var det 13 masteroppgaver. For året samlet fordelte 
karakterene seg slik: 
 

 
 
Antall besvarelser statistikken baseres på er lavt (34). Tallene viser en tendens til at 
karakterene er noe bedre på høyere grad enn på lavere grad. Fordelingen av karakterene er 
forholdsvis lik som på lavere grad, men karakteren A ble gitt til fem prosentpoeng mer enn 
det ECTS-skalaen tilsier at karakteren skal brukes. 
 
 
 
Konservering 
Alle emnene innen konservering har forholdsvis få kandidater. For hele 2010 var det 146 
besvarelser på lavere grad og 20 på høyere grad.  
 
Lavere grads emnene i konservering hadde 86 kandidater våren 2010 og 60 høsten 2010. For 
året samlet fordelte karakterene seg slik: 
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Grafen viser noe avvik fra normalfordelingen. Karakteren A ble brukt fem prosentpoeng mer 
og karakteren C ble brukt ni prosentpoeng mer enn det  ECTS-fordelingen tilsier. Karakteren 
D ble gitt åtte prosentpoeng oftere enn ECTS-skalaen tilsier. 
 
Høyere grads emnene innen konservering har for året 2010 for få kandidater (20) til at 
karakterene kan måles opp mot normalfordelingsskalaen. Dersom man ser på de tre siste 
årene under ett (2008-2010) fordeler karakterene på de til sammen 88 besvarelsene seg slik: 
 

 
 
Dette viser  at karakteren B brukes ni prosentpoeng mer og karakteren C brukes 13 
prosentpoeng mer enn normalfordelinsskalaen. Karakteren D brukes 16 prosentpoeng 
mindre og karakteren E ni prosentpoeng mindre enn ECTS-skalaen tilsier. 
 
Historie 
Emnene på 1000-nivå i historie har store kull og det kan dermed forventes at karakterene er 
normalfordelt på disse emnene for 2010. For de øvrige emnene innen historie er antall 
besvarelser for få til at karakterene kun fra 2010 kan si noe om situasjonen. 
 
Lavere grads emnene i historie hadde 842 møtt til eksamen våren 2010 og 974 møtt høsten 
2010. For alle eksamenene på lavere grad fordelte karakterene seg slik: 
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Vår 2010 Høst 2010 

  

  
Vår 2010 ble karakteren D brukt ni prosentpoeng for mye i forhold til ECTS-skalaen. 
 
Høsten 2010 ble karakteren B gitt ni prosentpoeng mer enn ønskelig ut fra 
normalfordelingsskalaen. 
 
For de største emnene – HIS1100, HIS1110, HIS1300 og  HIS1310 - fordelte karakterene seg 
slik: 
 
HIS1100 hadde 276 møtte kandidater til eksamen. Gjennomsnittskarakteren for emnet var 
D. For øvrig fordelte karakterene seg slik: 
 

 
 
Dette viser at karakteren A ble brukt seks prosentpoeng mer og at karakteren B ble brukt 14 
prosentpoeng for lite i forhold til skalaen. Karakteren D og E ble begge brukt syv 
prosentpoeng mer enn det skalaen tilsier. 
 
HIS1110 hadde 257 kandidater møtt til eksamen. Gjennomsnittskarakteren for emnet var C 
og  karakterfordeling slik: 
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Karakteren B ble brukt 12 prosentpoeng for lite i forhold til ECTS-fordelingen, men ellers 
ligger karakterbruken innenfor rammeverdien. 
 
HIS1300 hadde 316 kandidater møtt til eksamen og C som gjennomsnittskarakter. 
Karakterene fordelte seg slik: 
 

 
 
Karakteren D gitt åtte prosentpoeng mindre enn det  ECTS-skalaen tilsier, men ellers fordelte 
karakterene seg innenfor rammen. 
 
HIS1310 hadde 185 studenter møtt til eksamen våren 2010 med C som 
gjennomsnittskarakter og 92 studenter møtt til eksamen høst 2010 med C som 
gjennomsnittskarakter. Karakterene fordelte seg slik de to semestrene: 
 

Vår 2010 Høst 2010 
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Våren 2010 ble karakteren A gitt syv prosentpoeng oftere og karakteren B 10 prosentpoeng 
oftere enn ECTS-skalaen. Karakteren gitt 10 prosentpoeng mindre og karakteren E med syv 
prosentpoeng mindre enn hva skalaen tilsier. 
 
Høsten 2010 ser derimot noe annerledes ut. Karakteren B og D ble begge gitt mindre enn 
hva skalaen tiliser med seks prosentpoeng.  

2.1.2.3 Kan det identifiseres vurderingsformer, emnetyper, nivåer, fag der skalaen brukes 
skjevt?  
 

Vurderingsformene for lavere grad som brukes ved instituttet er hjemmeeksamen, 
mappelevering, semesteroppgave og skriftlig eksamen.  
 
Hjemmeeksamen brukes av alle tre fagene. Til sammen var det 551 avlagte 
hjemmeeksamener ved IAKH i 2010. Karakterene fordeler seg slik: 
 

 
 
Dette viser at karakteren C gitt mer enn skalaen tilsier med 11 prosentpoeng, mens 
karakteren D ble gitt seks prosentpoeng mindre og karakteren E med tre prosentpoeng 
mindre enn ECTS-fordelingen. 
 
Mappelevering brukes av arkeologi og historie. Til sammen 143 mapper ble levert inn i 2010. 
Karakterene for disse fordelte seg slik: 
 

 
 
Det var tilnærmet normalfordeling for mappeleveringene, men karakteren E gitt fire 
prosentpoeng mer enn ECTS-skalaen. 
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Semesteroppgaver (oppgaver) blir brukt av alle de tre fagene. I 2010 ble det til sammen 
levert inn 176 semesteroppgaver ved instituttet. Karakterene på oppgavene fordelte seg slik: 
 
 

 
 
Karakteren A ble brukt noe mer enn normert (tre prosentpoeng) og karakteren C  ble gitt syv 
prosentpoeng mer enn hva skalaen tilsier. Karakteren D ble brukt åtte prosentpoeng mindre 
og karakteren E fire prosentpoeng mindre enn ECTS-skalaen. 
 
Skriftlig eksamen (skoleeksamen) brukes av alle de tre fagene, men først og fremst av 
konservering og historie. I 2010 var det til sammen 1348 møtt til skoleeksamen. Karakterene 
fordelte seg slik: 
 

 
 
For de skriftlige eksamenene ligger alle verdiene innenfor rammeverdien. 
 
Vurderingsformene for høyere grad ved instituttet er hjemmeeksamen, mappelevering, 
semesteroppgave, prøveforelesning, skriftlig eksamen og masteroppgave. 
 
Hjemmeeksamen brukes kun for ett 4000-emne i arkeologi. Tallmaterialet er derfor for lite 
til at det kan sees opp mot normalfordelingen. Semesteroppgave (oppgave) brukes kun på 
ett emne i arkeologi og ett emne i konservering. Tallmateriale er derfor også her for lite. 
Mappelevering brukes kun i to konserveringsemner som i 2010 hadde til sammen 10 
kandidater. Prøveforelesning brukes kun av historie og ble holdt av til sammen 39 studenter 
i 2010. 
 
Skriftlig eksamen brukes for svært mange av de realhistorieske emnene i historie og for ett 
emne i konservering. I 2010 var det til sammen 88 avlagte skriftlig eksamener på høyere 
grad. Karakterene fordelte seg slik: 
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Karakteren A ble gitt 10 prosentpoeng mer og B ni prosentpoeng mer enn skalaen tilsier. 
Karakteren D  ble gitt  14 prosentpoeng mindre og karakteren E fem prosentpoeng mindre 
enn normalfordelingen. 
 
Masteroppgaven er på 60 studiepoeng for arkeologi og historie4, og på 30 studiepoeng for 
konservering. I 2010 ble det levert inn til sammen 97 masteroppgaver ved instituttet. 
Karakterene på disse fordelte seg slik: 
 

 
 
Både karakteren A og B ble gitt ni prosentpoeng mer enn skalaen tilsier. Karakteren D gitt 16 
prosentpoeng mindre og karakteren E åtte prosentpoeng mindre i forhold til ECTS-skalaen. 
 
Generelt ser det ut som om alle de tre fagene bruker skalaen forholdsvis likt. På lavere nivå 
er bruken ganske nært opp mot normeringen, mens det er større avvik på høyere grad. 
 

2.1.2.4 I hvilken grad og hvorfor har tilsynssensorrapportene tatt opp karakterbruk? 

 
Arkeologi – tilsynssensor har sett på karakterbruken i fem emner: ARK1030, ARK2000, 
ARK2031, ARK 3031 og ARK4090. I de tilfellene hvor tilsynssensor har vært uenig i den 
karakteren som er gitt har hun, med ett unntak, ment at det har blitt gitt for gode 
karakterer.  

 ARK1030 – to av ti oppgaver gis av tilsynssensor en dårligere karakter 

 ARK2000 – en av seks oppgaver gis av tilsynssensor en dårligere karakter 

 ARK2031 – to av seks oppgaver gis av tilsynssensor en dårligere karakter 

 ARK3031 – en av to oppgaver gis av tilsynssensor en dårligere karakter 

                                                           
4
 For arkeologi og historie inkluderer masteroppgaven også en justerende muntligeksamen. 
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 ARK4090 – to av tre oppgaver gis av tilsynssensor en dårligere karakter og en gis 
bedre karakter 

 
 

Konservering – tilsynssensor har sett på karakterbruken i fem emner: KONS1000, KONS2010, 
KONS2061, KONS3040 og KONS3061. Tilsynssensor er enig i karakterene på alle 
besvarelsene han har fått tilsendt, men enkelte av karakterene mener han ligger på vippen. 

 KONS1000 – to av 13 oppgaver ligger på vippen til å få en dårligere karakter, én 
besvarelse grenser mot en bedre karakter 

 KONS2010 – fullstendig samsvar mellom opprinnelig sensur og tilsynssensors sensur 

 KONS2061 – én av 12 besvarelser ligger på vippen til å få en dårligere karakter 

 KONS3040 – fullstendig samsvar mellom opprinnelig sensur og tilsynssensors sensur 

 KONS3061 – to av fire besvarelser ligger på vippen til å få en dårligere karakter 
 
Tilsynssensor for konservering viser  i sin rapport til en tendens til at karakteren C brukes i 
meget høy grad, mens A anvendes i mindre grad. Han legger også til at det ser ut til at 
enkelte emner ser ut til å kun bruke karakterene B, C og D. På bakgrunn av dette anbefaler 
han en diskusjon av bruk av hele karakterskalaen. 
 

 
Historie – tilsynssensor har sett på karakterbruken i EXFAC03-HARK, HIS2316, HIS2376, 
HIS2393, HIS3090, HIS4010 og HIS4120. 

 EXFAC03-HARK – én av åtte oppgaver gis dårligere karakter av tilsynssensor 

 2000-nivå – det er praktisk talt samsvar mellom vurderingene 

 HIS3090 – to av ni oppgaver gis en annen karakter, én oppgave fikk dårligere 
karakter, den andre bedre5 

 HIS4110 – fire av åtte oppgaver gis en dårligere karakter av tilsynssensor og to av 
disse er ned to karakterer 

 HIS4120 – tre av fem oppgaver gis en dårligere karakter av tilsynssensor 
 

Tilsynssensor for historie peker i sin rapport på at det er rom for forbedringer på masternivå. 
For de realhistoriske leseemnene (HIS4110 og HIS4120) foreslår han blant annet å innføre 
dikotom karakterskala. Han stiller også spørsmål om miljøet har blitt for tilbøyelige til å 
justere karakteren på masteroppgaven opp etter muntlig. 
 

 

2.1.3 Indikasjoner på sviktende kvalitet? 

Er det emner der statistikk over klager på, trekk fra og ikke møtt på eksamen kan være en 
indikasjon på sviktende kvalitet (f.eks. misforhold mellom emnebeskrivelse og faktisk innhold, 
mellom undervisnings- og vurderingsformer m.m.)?  
 
Klager 

                                                           
5
 
Avvikene mellom tilsynssensors sensur og ordinærsensur var i besvarelsene fra vårsemesteret.
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Det er tatt utgangspunkt i klagestatistikken for høsten 2009 og våren 2010 siden statistikken 
for høsten 2010 ikke er klar enda. Emnene som skiller seg ut er: 
  
HIS1110 – 13 klaget (5 %), av disse fikk 3 medhold (23 %). 
HIS1300 – 22 klaget (7 %), av disse fikk 4 medhold (18 %).  
HIS2414 – 3 klaget (13 %), av disse fikk 1 medhold (33 %), (emnet er lagt ned). 
 
En gjennomgang av klagene i de overnevnte emnene tyder ikke på at klagene er en 
indikasjon på sviktende kvalitet. I de tilfellene studentene har gitt begrunnelse for hvorfor de 
klager har grunnen gjennomgående vært at de mener at de er for strengt bedømt i forhold 
til besvarelsen de har levert. Ingen nevner direkte misforhold mellom hva som har blitt sagt i 
forelesningene kontra hva de har fått eksamen om, eller lignende. Få har noe og si om 
oppgaveteksten. 
 
Ikke møtt (FS 581.001) 
Andelen som møter på eksamen er høy. For våren 2010 var gjennomsnittet for hvor mange 
som møtte til eksamen 73 % (median: 83%) og for høsten 2010 var gjennomsnittet hele 95 % 
(median: 89 %).6 Antall oppmeldte er i denne sammenheng antall etter trekk pga manglende 
obligatorisk aktivitet og etter at studentene har hatt mulighet til selv å trekke seg fra 
eksamen. Tallene gir derfor ikke et helt realistisk bilde av frafall, siden det kan ha vært store 
frafall tidligere i semesteret. 
 
De emnene med mer enn 10 studenter og en frafallsprosent på over 40 er: 
 
HIS2172 – 24 var meldt opp, men kun åtte møtte til eksamen (67 % frafall) 
HIS2393 – 32 var meldt opp, men kun 17 møtte til eksamen (47 % frafall) 
HIS2335 – 13 var meldt opp, men kun 7 møtte til eksamen (46 % frafall) 
 
HIS2335 ble for første gang tilbudt dette semesteret. Emnet hadde få påmeldte, var på 
engelsk (se 2.1.2) og hadde en del oppstartsproblemer (se 3.3.3).  
 

2.1.4 Emnebeskrivelser 

Fakultetet ba i rundskriv 17. september 2009 (dokument 7 i sak 2008/2272) instituttene om 
at alle emner tilbudt i 2010 skulle ha emnebeskrivelser brakt i overensstemmelse med 
fakultetets krav7 til informasjon om læringsutbytte m.m.  
 

2.1.4.1 Hadde alle emner instituttet tilbød i 2010, emnebeskrivelser ihht disse kravene? 

 Alle nye emner oppfyller kravet, men det gjenstår fortsatt å endre på en del eldre 
emnebeskrivelser 
  

                                                           
6
 Her er alle eksamener tatt med, også utsatt eksamen. 

7
 http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/program-emner/behandling-

emner/emnebeskrivelse.html  

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/program-emner/behandling-emner/emnebeskrivelse.html
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/program-emner/behandling-emner/emnebeskrivelse.html
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/program-emner/behandling-emner/emnebeskrivelse.html
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2.1.4.2 Hvilke rutiner har instituttet for kvalitetssikring av emnebeskrivelser?  

 Studieadministrasjonen har som mål å hvert semester gå igjennom alle 
studienettsidene til instituttet og instituttets programmer 

 

2.2 Programmer, studieretninger, emnegrupper 

Opplisting med begrunnelse for  
- opprettelse, gjenåpning/stenging for nye studenter, nedleggelse som utgått i FS  
- vesentlige endringer i innhold/emnesammensetning/målsetning 
av studieprogrammer/årsenheter, studieretninger, 80-grupper og programviktige 40-grupper  
 

2.2.1 Som er gjort i rapporteringsperioden   

FS kode Navn Beskrivelse av endring Årsaker til endring 

HF1-HIS Årsenhet i 
historie 

Opprettet Ønske om å flytte studenter 
som kun ønsker 
undervisningskompetanse 
over fra BA til årsenhet. 

40OMR-
ØSTASIA 

Områdekunnskap 
Øst-Asia 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40-SOS Sosiologi Nedlagt, historie Bestemt av gruppeeier 

40-SOS2 Sosiologi Lagt til programmet, 
historie 

Erstatning for 40-SOS 

40ENGS5 Engelsk språk i 
Afrika sør for 
Sahara 

Nedlagt, historie Bestemt av gruppeeier 

40OMR-
FRA 

Franskspråklig 
områdekunnskap 

Nedlagt, historie  
Bestemt av gruppeeier 
 
 

40OMR-
NOAM2 

Amerikanske 
områdestudier 
med engelsk 

Nedlagt, historie Bestemt av gruppeeier 

40OMR-
BRIT 

Britisk 
områdestudier 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40OMR-
NOAM 

Nordamerikansk 
områdekunnskap 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40FRAS2 Fransk språk i 
Asia sør for 
Sahara 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

EXFAC03-
HARK 

Examen 
facultatum for 
historie, 
arkeologi og 
konservering 

Opprettet, historie Felles Ex. Fac tilpasset 
studenter på arkeologi, 
konservering og historie 

80HISTORIE Historie Opprettet, historie Fordypningsgruppen ble 
endret for å imøtekomme 
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ønske om sterkere 
kulltilhørighet 

KFL4040 Feminist theory Alternativ til obligatoriske 
HIS4020, historie 

Bestemt av gruppeeier 

40KUN1 Kunsthistorie Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40OMR-
SEEU 

Sentraleuropeisk 
områdekunnskap 

Nedlagt, historie Bestemt av gruppeeier 

40KFLITT1 Kjønn og 
litteratur 1 

Nedlagt, historie Bestemt av gruppeeier 

40KFLITT2 Kjønn og 
litteratur 2 

Nedlagt, historie Bestemt av gruppeeier 

40KFLITT3 Kjønn og 
litteratur 3 

Nedlagt, historie Bestemt av gruppeeier 

40NORS Nordisk, særlig 
norsk, 
språkvitenskap 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40NORS1 Nordisk språk 1 Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40RETTSPR Moderne 
retorikk 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40MIDSL Norrønt språk og 
litteratur 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40OMR-
SEEAS 

Sentraleuropeisk 
områdekunnskap 

Lagt til programmet, 
historie 

Erstatning for 40OMR-SEEU 

40NORSL1 Nordisk litteratur 
1 

Lagt til programmet, 
historie 

For få valgmuligheter innen 
nordisk språk og litteratur  

40OMR-
AFRIKA 

Områdekunnskap 
om Afrika sør for 
Sahara 

Utfases, historie Bestemt av gruppeeier 

40KUN2 Kunsthistorie – 
antikken til 
barokken 

Lagt til programmet, 
historie 

Erstatning for 40KUN1 

40KUN3 Kunsthistorie – 
fra barokken til 
samtid 

Lagt til programmet, 
historie 

Erstatning for KUN401 

(Én endring per rad) 
 

2.2.2 Som det er behov for i framtida 

FS kode Navn Beskrivelse av endring Årsaker til endring 

 40-
grupper 
innen 
nordisk 
litteratur 
og språk 

Legge til historie programmet, 
historie 

Trenger mer å velge mellom 
innen skolerelevante fag for 
kommende lærere. 

(Én endring per rad eller/og fritekst hvis tabellformen er uhensiktsmessig) 
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3. KVALITETSSYSTEMET 

En forutsetning for et kvalitetssystem er at evalueringer og skriftlige rapporter brukes 
systematisk for å bedre studiekvaliteten slik at kvalitetssvikt kan oppspores og best practice 
spres.  
 

3.3.1 Hvordan sikres administrativt og opplæringsmessig at emneansvarlig 
gjennomfører underveisevaluering?  

 Fra og med våren 2011 blir underveisevaluering lagt inn som et punkt i den detaljerte 
undervisningsplanen for alle emner. 
 

3.3.2 Skriftlige emnerapporter (periodiske emneevalueringer og 
tilsynssensorrapporter) 

Hvilken bruk gjøres av periodiske emnerapporter og tilsynssensorrapporter: 

 Funnene fra emnerapportene og tilsynssensorrapportene innarbeides i 
kvalitetsrapporten 

 Kvalitetsrapporten brukes for å utarbeide årsplaner og lignende hvor det redegjøres 
for hvilke tiltak som settes i verk for å imøtekomme funnene fra rapportene  
 

3.3.2.1 Drøftes det systematisk i undervisningsavdelingen, mellom undervisningsavdeling 
og instituttledelse, i organer med studentrepresentasjon?  

 Det arrangeres ett til to programrådsmøter i semesteret hvor studentrepresentanter 
deltar. 
 

3.3.2.2 Hvilke systemer finnes for oppfølging av negative og positive funn?  

 Instituttet har satt i verk forskjellige tiltak for å følge opp negative funn fra tidligere 
rapporter. Det er for eksempel innført obligatorisk skrivekurs for bachelorstudentene 
på arkeologi og en ordning med teaching assistant har blitt prøvd ut. Andre funn, som 
skjev bruk av karakterskalaen på masternivå, har foreløpig ikke blitt løst. 
 

3.3.3 Beskriv andre evalueringer/undersøkelser (årlig studentevaluering, 
periodisk programevaluering, kandidatundersøkelser, annet) som har vært 
gjennomført i rapportperioden og hvordan de er brukt for å forbedre 
programmet, med følgende momenter:  

- viktige funn (positive og negative),  
- tiltak (gjennomførte og planlagte).  
 
Periodiske evalueringer av emner 
 
Arkeologi – I 2010 skulle 12 arkeologiemner etter planen periodisk evalueres, men det har 
kun blitt gjennomført evaluering av fire av disse emnene. Evalueringsskjemaer er blitt sendt 
ut til studenter på flere emner, men rapportene foreligger ikke.   
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 ARK2000 fikk svært gode tilbakemeldinger og studentene var godt fornøyde med 
undervisningen. Dersom emnet skulle utvikles videre ønsker de mer case-study-
forelesninger, opplæring knyttet til oppgaveskriving og ekskursjoner. 

 ARK2031/3031 fikk svært god tilbakemelding. De innspillene studentene kom med i 
forhold til forbedring var knyttet til at enkelte felter kunne vært belyst bedre og at de 
ønsket ekskursjoner. 

 ARK4070 får meget positive tilbakemeldinger, men etter 4 år er det likevel behov for 
en revisjon. Både lærer og studenter har ønsker om mer praktiske momenter, evt i 
grupper (sedimenter i felt, laboratorieøvelser, PC-øvelser) 

 ARK4200 blir av studentene karakterisert som krevende, men nyttig og lærerikt. De 
peker på noen strukturelle endringer som kunne gjort emnet bedre, men er i stor 
grad fornøyde. 

 
Konservering – I 2010 skulle 13 emner etter planen evalueres, men hittil er det kun 
gjennomført to evalueringer. Evalueringsskjemaer er blitt sendt ut til studenter på flere 
emner, men rapportene foreligger ikke.   
 

 KONS3061 fikk generelt gode tilbakemeldinger, men bruken av mange gjestelærere 
oppfattes både som spennende og noe utfordrende for studentene. Det har også 
vært problemer knyttet til pensumbestilling.  

 KONS4044 fikk positiv tilbakemelding i forbindelse med individuell gjennomgang av 
mappene etter at sensur var falt. Det eneste studentene savnet var mer praksis 
knyttet til undervisningen til en av gjesteforelserene (flere og større renseområder 
pr. maleri). Studentene foreslo praktisk kveldsseminar samme uke. 
 

Historie – I 2010 skulle 41 historieemner periodisk evalueres. Av disse ble 16 gjennomført.8 
Noe av grunnen til at så mange evalueringer ikke har funnet sted er trolig problemer med å 
evaluere heisemnene, som utgjorde 12 av de emnene som skulle evalueres. 

 HIS1100 fikk varierende tilbakemelding, noe som gjaldt både forelesere og 
særemnelærere.  

 HIS1110 fikk generelt gode til svært gode tilbakemeldinger, med unntak av et par 
særemner 

 HIS1300 fikk gode tilbakemeldinger. Det som ble trukket frem som negativt var at alt 
pensumet ikke forelå til semesterstart, at kvalifiseringsoppgaven ikke var obligatorisk 
og at det kun var skoleeksamenen som telte (dette er nå endret). 

 HIS2112 fikk gode til svært gode tilbakemeldinger. Det som trekker noe ned er 
pensum, som emneansvarlig ønsker å endre. 

 HIS2114 fikk bra til svært bra tilbakemelding. Det var noen utfordringer knyttet til at 
det ble opprettet en ekstra gruppe i emnet. Det ser også ut til at studentene syntes 
det ble litt for mye aktivitet med muntlige framlegginger fra studenter og to ganger 
innlevering av obligatorisk oppgave. 

 HIS2131 en svært knapp evalueringsrapport tyder på at studentene var over middels 
fornøyde. 

                                                           
8
 På grunn av at svært få emner ble evaluert våren 2010 ble det satt inn tiltak for å få inn flere 

rapporter for høsten 2010. 14 av de 16 innleverte rapportene kommer fra høsten 2011.  
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 HIS2172 evalueringsrapporten inneholder ingen referanser til hvordan studentene 
opplevde undervisningen, men læreren peker på utfordringer knyttet til å undervise 
på 2000-nivå i et tema studentene ikke har særlig kjennskap til på forhånd. 

 HIS2335 evalueringsrapporten har få referanser til studentenes tilbakemelding, men 
peker på utfordringer knyttet til undervisning av utvekslingsstudenter på grunn av 
deres dårlige engelskkunnskaper. Det var også problemer i forbindelse med 
innhenting av relevant pensum på engelsk. 

 HIS2351 fikk gjennomgående positiv tilbakemelding. 

 HIS2359 fikk gjennomgående svært positive tilbakemeldinger, men med et ønske om 
noe endring i pensum. 

 HIS2393 fikk positiv evaluering fra studentene, men emneansvarlig peker på at 
pensum og tittelen på emnet bør endres. 

 HIS2411 fikk stort sett meget god tilbakemelding, men det etterspørres flere 
seminartimer og bedre informasjon knyttet til pensum og eksamen. 

 HIS3090 fikk forholdsvis god tilbakemelding, men det er noe variasjon i hvor godt 
fornøyde studentene har vært med veiledningen de har fått. Det etterlyses også 
informasjon om de mer tekniske sidene ved oppgaven. 

 HIS4010 fikk god tilbakemelding fra studentene, men med en hvis frustrasjon over 
pensum og ønske om mer øvelse og egenaktivitet underveis. 

 HIS4030 fikk god tilbakemelding. Av negative funn syntes studentene at deler av 
seminaret ble fjernt for dem fordi gruppen bestod av studenter som arbeidet med 
forskjellige temaer og perioder. 

 HIS4040 fikk god tilbakemelding. 

 HIS4090 det var svært få som svarte på evalueringen, men de svarene som kom tydet 
på at studentene var over middels fornøyd (3,8). På spørsmål om veiledningen var 
tilbakemeldingen spredt. 

 
De periodiske evalueringene viser at studentene generelt er fornøyde med emnene. 
 

 
Programevaluering 
 
Evalueringen av KUBE er basert på 11 innsendte nettskjemaer og gjelder akademisk år 
2009/2010. Hovedfunnene i evalueringen er: 

 KUBE har god aldersspredning med hovedvekt på kvinnelige studenter mellom 21 og 
30 år.  

 De aller fleste planlegger å gjennomføre sin bachelorgrad og deretter søke opptak til 
masterstudiet 

 De fleste er fornøyde med informasjon og oppfølging i forbindelse med 
semesterstart. 

 Studentene  var stort sett fornøyde med emnetilbudet eller ønsker seg flere emner. 

 Noen ønsker mer praksis og spesialisering.  

 Det er viktig å informere om hvor sjelden emnene går og at konsekvensene av dette 
understrekes. 

 Flertallet trives stort sett både faglig og sosialt og føler tilhørighet til så vel 
studieretning som institutt. Særlig emnetilbud, forhold til medstudenter og 
utenlandsopphold trekkes frem som viktig. 
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 Mange søker veiledning men det varierer om de søker dette via fagpersoner, 
studieadministrasjon eller begge deler. 

 Studentene henter informasjon først og fremst fra nettsidene og via e-post. 
Halvparten deltok ikke på informasjonsmøtet i Frederiks gate, men de som gjorde det 
fant det nyttig. 

 Det er etterspørsel etter praksis i bachelorløpet. Det ble videre påpekt at manglende 
praksis gjør det vanskelig å bli tatt opp til masterstudier i utlandet. Flere mener det er 
viktig med mulighet for utenlandsopphold. 
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 4. INTERNASJONALISERING 

Hovedutfordringene er et for lavt antall utreisende og ikke tilstrekkelig antall 
engelskspråklige emner å tilby innreisende. I gjeldende års- og langtidsplaner skal mobilitet 
og internasjonal eksponering i utdanningene økes. Antall inn- og utreisende studenter skal 
øke.  

4.1 Program 

4.1.1 Omfanget av utreise på programmene  

(Inkludert utreise til utenlandssentre) med tabell over tallmaterialet fra [FS rapport 
FS270.001 Utvekslingspersoner] og kommentarer. 

Program Antall studenter reist ut 

vår 2010 høst 2010 

BA-ARKO 1 3 

BA-HIS 4 1 

MA-ARKO* 9 0 

MA-HIS 0 1 

* Praksisutveksling for konservering. 
 

4.1.2 Oversikt over obligatoriske utenlandsopphold 

Program/studieretning Antall studenter reist ut 

vår 2010 høst 2010 

MA-ARKO  9  

 

4.1.3 Kommenter tallene ovenfor (økning/nedgang). Er det satt i gang tiltak for å 
øke antallet? 

I løpet av 2010 har det blitt fokusert på samarbeidet med de vitenskapelig ansatte. Det er 
opprettet flere avtaler etter initiativ fra vitenskapelig ansatte og deres ”eierskap” til avtalene 
har blitt vektlagt. Vitenskapelig ansatte synes også i økende grad å anbefale konkrete avtaler 
i sine veiledninger. 

4.1.4 (Internasjonalisering hjemme) - Kommenter andel av undervisning på 
engelsk (evt andre fremmedspråk) i programmene. Hvilke programmer har lite 
utbygd tilbud, og hvilke planer er det om å gjøre noe med dette? 

Kilde: FS220.001 
 
I 2010 hadde instituttet 11 emner med undervisning på engelsk, inkludert tre heisemner.  

 ARK2120/4120  

 KONS1000 

 KONS2061 

 HIS2171/4171 

 HIS2172/4172 

 HIS2335 
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 HIS2376 

 HIS4157 
 
Det er opprettet noen flere emner med undervisning på engelsk (se 4.2.1), men flere av 
disse har få kandidater (se 2.1.2). Det arbeides med å opprette en internasjonal 
sommerskole i arkeologi hvor all undervisning skal gis på engelsk. I tillegg kan det bli aktuelt 
å opprette en internasjonal sommerskole i konservering. 

4.1.5 Mulighetene programmet gir for internasjonalisering 

Bl.a. følgende momenter er relevante: 
 
a) Er det programmer som mangler muligheter for utenlandsopphold (plass i 

utdanningsløpet)  

 Det er spesielt vanskelig å innpasse utenlandsopphold i BA-ARKO studieretning KUBE 
da flere av emnene kun tilbys annet hvert år. Det er også vanskelig å legge inn 
utenlandsopphold i MA-ARKO. 

 
b) Er det programmer som mangler mulighet for innpassing av utenlandsstudier i 

programmets oppbygning, * 

 Se pkt. a 
 

c) Hvilke programmer/studieretninger har “integrerte og tilrettelagte” studieopphold i 
utlandet? ** 

 MA-ARKO studieretningene i gjenstandskonservering og malerikonservering har et 
obligatorisk praksissemester. Dette avikles stort sett i utlandet. 

 
d) Hvor mange av programmene har konkrete anbefalte studiesteder i utlandet for sine 

studenter 

 Alle programmer unntatt BA-ARKO studieretning KUBE anbefaler konkrete 
studiesteder for studentene gjennom faglig veiledning, studieveiledning, 
forelesninger og informasjonsmøter.  Jmf 4.1.3 og 4.1.6. 

 
e) hvordan jobber de vitenskapelig ansatte med å øke interessen blant studentene? 

 
f) hvordan jobber de administrative for å øke interessen blant studentene? 

 Det holdes informasjonsmøter for de som ønsker å reise ut 
 
 

* - det menes her “et antall emner ute kan innpasses enten i obligatoriske eller i frie 
grupper. 
** - med “integrert og tilrettelagt” menes opphold på steder der studenter forventes å ta et 
gitt opplegg som enkelt kan innpasses i studieprogrammet som del av ikke-frie 80- og 40-
grupper inkl. obligatoriske deler. 
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4.2 Emner 

4.2.1 Engelskspråklige emner  

Antall emner med undervisning på engelsk skal økes på fakultetet som helhet og i større grad 
tilbys programstudenter som internasjonalisering hjemme og til utvekslingsstudenter. Merk 
av hvilke emner som inngår som obligatorisk i et norsk program 
 

Opprettede emner 2010: emnekode og –
navn 
Emnekode og navn 

antall studenter møtt 
til eksamen 

Oblig i prog 

vår 2010 høst 2010 (ja/nei) 

ARK2410/4410 University of Oslo Summer 
School in Archaeology* 

- - Nei 

ARK4320 Archaeological Field Course - - Nei 

HIS2335/4335 Into the Ice: Norwegian 
Polar History 

- 7 Nei 

HIS2376/4376 Foreign Aid and Foreign 
Policy 

- 15 Nei 

HIS2417/4417 Politics, Poverty and Water 
in Post-colonial India 

- - Nei 

* Emnet er foreløpig ikke godkjent av UiO 
 

Nedlagte engelskspråklige emner 2010 
Emnekode og -navn 

Begrunnelse 

HIS2416/4416 State, Politics and Culture in 20th 
Century South Asia 

Emneansvarlig ønsket å endre 
tittel og pensum til emnet på 
en slik måte at det måtte 
opprettes som et nytt emne 
(HIS2417/4417) 

HIS2358/4358 Genocide in Historical Context Emnet manglet emneansvarlig 
og underviser ved instituttet 

 

4.2.2 Kommenter utviklingen av/endringer i kapasiteten på emneporteføljen for 
engelskspråklige emner (bl.a. forholdet mellom nedleggelse/opprettelse, 
konsekvenser for oppfyllelsen av målene i vedtatte planer, “emnepakker” på 
engelsk for innreisende studenter m.m) 

 
Se 4.1.5 og 4.2.1 

4.2.3 Antall innreisende studenter 

Innreisende utvekslingsstudenter på egne avtaler 
Avtale 

antall studenter 

vår 2010 høst 
2010 

Jaggilleonian 3  

Torun 1 1 

Krakow  1 

Wroslaw  1 
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St Andrews 3  

Nottingham 1  

Cardiff 1  

Aberdeen  1 

Bordeaux  2 

Toulouse  2 

Sorbonne  1 

Caen  1 

Firenze  1 

Verona  1 

München  2 

Utvid tabellen etter behov 

4.3 Engelskspråklige masterprogrammer 

Vurder studentsammensetningen (antall norske/internasjonale studenter) på 
engelskspråklige masterprogrammer/-studieretninger. 
 
Instituttet har ingen engelskspråklige masterprogram eller studieretninger. 

4.4 Avtaler – Student- og lærerutveksling 
 

4.4.1 Beskriv studentmobiliteten ved instituttet ut fra avtaleporteføljen. 

(utvekslingsavtaler som er i god balanse inn/ut vs. avtaler som har overvekt på inn- eller 
utreisende med begrunnelse for hvorfor de skal beholdes eller evt sies opp. Har SIS’ nye 
vurderingsskjema for kvalitet på avtaler vært til hjelp i instituttets vurderinger?  
Kommenter til slutt planer for videreutvikling av avtaleporteføljen. 
 

 I løpet av 2010 har flere av de ubrukte avtalene blitt faset ut og det har blitt 
opprettet flere nye på initiativ fra de vitenskapelig ansatte.  

 Det er stor aktivitet på de britiske avtalene, sannsynligvis både på grunn av fagprofil 
så vel som på grunn av språk. 

 De italienske avtalene er lite brukt, da lite undervisning gis på engelsk ved en del 
italienske universitet. Fagprofilen er også endret siden opprettelsen av disse 
avtalene. 

 De tyske avtalen er mindre brukt enn fagprofil skulle tilsi, sannsynligvis på grunn av 
norske studenters manglende tyskkunnskap. Den nye avtalen med Bremen vil kanskje 
kunne endre dette, siden det er et engelskspråklig universitet. 

 

 4.4.2 Beskrivelse av lærer- og ansattemobilitet ved instituttet 

Avtale antall lærere 

Norske ut Internasjonale inn 

Oslo - Cambridge 1  
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4.4.3 Kommentarer til tallene for lærermobilitet inn og ut, for eksempel hvordan 
innreisende lærere er blitt utnyttet i instituttets undervisning. 

 

4.4.4 Mobilitet for administrativt ansatte 

Fra/til (sted) Antall ut/innreisende 

Norske ut Internasjonale inn 

Oslo - Dublin  1 

 

4.4.5 Kommentarer til tallene for administrativ mobilitet inn og ut. 

Den administrativt ansatte fra Dublin er arkeolog og det ble derfor arrangert møte med flere 
av instituttets lærere for å diskutere samarbeid. 
 

4.4.6 Evaluering av avtaleporteføljen (lærermobilitet):  

Er det avtaler som bare brukes for lærermobilitet? (kapasitet, nye avtaler, avsluttede avtaler, 
spesielt bra/dårlig samarbeid vedrørende enkelte avtaler i forhold til lærermobilitet).  
 
Det fokuseres på at initiativet skal komme fra de vitenskapelig ansatte, gjerne ved at de 
flytter sine egne nettverk inn i de nettverkene administrasjonen kan tilby. 
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5. ARBEIDSLIVSRELEVANS 

5.1 Arbeidslivsrelevanstiltak gjennomført i rapportperioden 

 
Historie – bachelorstudentene i historie har fått mulighet til å skrive bacheloroppgave ved 
Riksarkivet, Oslo byarkiv eller Bymuseet. 

5.2 Mulighetene programmet gir for arbeidslivsrelevante studietilbud og 
kompetanser 

 
Konservering – masterstudentene på konservering har et semester obligatorisk praksis ved 
en annen institusjon. 
 
Historie – bachelorstudentene i historie har mulighet til å skrive bacheloroppgave ved 
Riksarkivet, Oslo byarkiv eller Bymuseet. Det har også blitt innført en del om kvantitativ 
metode i HIS4020. 

5.3 Planer/ønsker for fremtiden 

 
Arkeologi – det er et ønske om praksis gjennom feltarbeid allerede på BA-nivå. Et slikt tilbud 
vil styrke arbeidslivsrelevansen for studiet, men feltkurs er svært ressurskrevende så et slikt 
kurs vil avhenge av om instituttet har midler til å prioritere dette. 
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6. OPPFØLGING AV STUDENTER 

6.1  Bruken av faglig-sosiale og faglige midler 

Fyll ut en tabell per program (fjern ubrukte rader, legg om nødvendig til nye) Hvert 
arrangement kommer bare med en gang. 
 
Fellestiltak  

Reisestøtte fra instituttet 160 000 Div. til reise i forbindelse med 
masteroppgaver 

 
 
Arkeologi og konservering 

Tiltakstype Beløp/antall Kommentar/beskrivelse 

Arrangementer i mottaksuka 8 600 Program 

Overveiende faglige 
arrangementer 

3 400 Ekskursjon, håndverkskveld, 
museumsomvisning - konservering 

Overveiende sosiale 
arrangementer 

37 000 Turer, fester, filmkvelder – konservering  
og arkeologi 

Infomøte  1 400 Konservering 1. semester 

   

  Tallene er avrundet 

 
 
Historie 

Tiltakstype Beløp/antall Kommentar/beskrivelse 

Arrangementer i mottaksuka 9 470 Bevertning i forbindelse med tiltak i regi 
av program og studentorganisasjoner 

Andre arrangementer for 
førstesemester 

421 Bevertning programrådsmøte og 
samarbeidsmøte 

Overveiende sosiale 
arrangementer 

40 105 Aktiviteter initiert av 
studentorganisasjonene 

Overveiende faglige 
arrangementer 

27 200 Kandidatfester, ekskursjoner, diverse 
sammenkomster i regi av lærere og 
studentorganisasjoner 

Infomøter MA, felles BA og MA 12 770 Hovedsakelig bevertning 

 

6.2 Særlige fokusområder 

Fakultet har i 2010 har særlig fokus på oppfølgingen av studentene på første år på 
bachelorstudiet og av mastergradsstudentene. 
 

6.2.1 Oppfølging av bachelorstudenter i første studieår 

Færre studenter skal falle fra etter første studieår. Satsning på mottak av nye studenter er 
med på å motvirke frafall. God informasjon og god faglig og sosial tilhørighet må sikres 
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gjennom hele det første studieåret. Det gode samarbeidet med fadderordningen må 
videreføres og styrkes.   
 
Beskriv førsteårsmottaket (mottaksuke og senere i semesteret). 
 
Nye bachelorstudenter blir innkalt til informasjonsmøte med påfølgende mottakelse der 
studentene får litt å spise og en mulighet til å prate uformelt med lærere og administrasjon.  
Det tilbys også to omganger med ”masseveiledning” for alle nye studenter og arrangerer 
biblioteksomvisning for dem. Student-IT bruker også å arrangere et infomøte for denne 
studentgruppen.  Studentorganisasjonene arrangerer forskjellige tiltak så som grilling, leker 
og kafé. 

6.2.2 Oppfølging av masterstudenter 

I notat 27.06.2010 om Oppfølging av masterstudenter ved Det humanistiske fakultet 
(saksnummer 2010/8672) kom fakultetet med følgende krav: 

a) Alle nye studenter inviteres til et velkomstseminar der de presenteres for de ansatte 

 Masterstudentene i arkeologi, konservering og historie inviteres til 
informasjonsmøter hvor de ansatte er representert 
 

b)  Alle studenter skal få tilbud om skrivekurs 

 Masterstudentene i historie får tilbud om skrivekurs gjennom de obligatoriske 
oppgaveseminarene 

 Arkeologistudentene får faglige råd og skriveveiledning i forbindelse med 
prosjektbeskrivelsen på ARK4200. Studentene har skrivekurs på bachelornivå. 

 Masterstudentene i konservering får skrive- og faglig veiledning gjennom 
oppgavene som skrives på master. Skrivekurs har de på bachelornivå. 
 

c)  Alle studietilbud skal legge til rette for utenlandsopphold 

 Masterstudenter på historie anbefales å reise ut i andre eller tredje semester. 
Utenlandsoppholdet tilrettelegges gjerne i forhold til masteroppgaven med 
tanke på bruk av kilder og planlegges helst i samarbeid med veileder. Det er 
vanskelig å innpasse studiepoeng fra eksterne institusjoner, mest reelle 
alternativ er som HIS4110 og HIS4120, begge er realhistoriske leseemner.  

 De to første semestrene av masterstudiet på arkeologi er stramt lagt opp, og 
det vil derfor passe best å reise ut de to siste semestrene av studiet. Dette vil 
kunne gjøres i samarbeid med veileder. 

 Konserveringsstudentene har også et meget stramt opplegg – her er det 
imidlertid mulig å legge praksissemesteret til en institusjon i utlandet. 
 

d)  Alle studenter må levere prosjektskisse på et fastlagt tidspunkt 

 Masterstudentene i historie leverer en prosjektbeskrivelse som vurdering i det 
obligatoriske emnet HIS4030 

 På arkeologi leveres det en obligatorisk prosjektbeskrivelse i det andre 
semester i emnet ARK4200 

 Masterstudentene på konservering leverer prosjektbeskrivelse i det 
obligatoriske emnet KONS4050 og på emnet KONS4500 for prosjektbasert 
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konservering 
 

e)  Alle studenter skal få tildelt veileder på et fast tidspunkt for sitt studieprogram eller 
studieretning. Veileder tar initiativ til første møte. Alle veiledningsforhold skal 
nedfestes i en veiledningsavtale. Fakultetet har fastsatt en mal for veiledningsavtaler. 

 Den nye veiledningsavtalen er tatt i bruk 
 

f)  Alle studenter og veiledere må gjøres kjent med de rettigheter og plikter som de har i 
forbindelse med veiledning av masteroppgaven. Fakultetet har samlet denne 
informasjonen på en egen nettside. 
og følgende anbefalinger: 

a) Masteropptak en gang i året. 

 Arkeologi har opptak én gang i året 

 Konservering har opptak annethvert år 

 Historie har opptak to ganger i året 
 

b) Metode- og teoriemner for alle på en studieretninger/program 

 Historie har to obligatoriske emner i metode og teori 

 Arkeologi har to obligatoriske emner ARK4300 (Arkeologisk databehandling) 
og ARK4320 (feltkurs) og et ikke obligatorisk teorikurs ARK4040 som bygger 
videre på et obligatorisk emne på bachelor, ARK2000 

 Masterstudentene på konservering får metode og teori gjennom alle emnene 
som undervises på konservering. Her går teori og praksis hånd i hånd 
 

c) Obligatorisk førstesemesterundervisning som er felles 

 Historie har to obligatoriske emner som er felles førstesemester 

 Arkeologi har ett emne, ARK4300, som er felles første semester 

 På konservering er alle emnene felles første semester innen hver av 
studieretningene (maleri, gjenstand og prosjektbasert konservering).  
 

d) Obligatoriske fagseminarer for å holde kontakt med studenter i 3. og 4. semester. 
Fronter kan brukes til et slikt tilbud. 

 Historie og arkeologi har foreløpig ikke innført et slikt tilbud.  

 Konservering har ikke et slikt tilbud, men de jobber tett under hele studiet. 
 

e) Fremdriftsplaner som gir student og veileder en plan for disponering av tid underveis 
samt plan for gjennomføring av studiet. 

 Masterstudentene i historie leverer fremdriftsplan sammen med 
kapittelutkast/eksamen i HIS4040 

 Masterstudentene i arkeologi leverer fremdriftsplan som en del av ARK4200 

 På konservering har dette ikke vært aktuelt siden de har 30 
studiepoengsoppgave 
 

f) Mulighet for valg av 30 studiepoengs masteroppgave og valg av praksissemester, som 
alternativ til 60 studiepoengs masteroppgave. 

Hvordan følges disse kravene og anbefalingene opp? 

http://www.hf.uio.no/studier/admin/master/veileder-student-master/Mal_veiledningsavtale
http://www.hf.uio.no/studier/admin/master/veileder-student-master/index.html
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 Konservering har allerede innført 30 studiepoengs masteroppgave og 
praksissemester 

 Arkeologi og historie har foreløpig ikke vurdert en slik ordning 
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7. SAMARBEID 

Hvordan skjer samarbeidet, med hvilken formaliseringsgrad, hvem møter man, hvor hyppig, 
hvem tar initiativ til samarbeid? 

7.1 Med institutter/programmer der man leverer/mottar 
emner/emnegrupper 

Vi har ikke faste møter el. med andre institutter eller programmer som tilbys av andre 
institutter. Det tas kontakt ved behov og da som regel via e-post. 

7.2 Med Lektorprogrammet 

Vi har for det meste hatt kontakt med Simen Fraser og tilfeldige personer som har tatt 
kontakt med oss. Det har vært noen problemer knyttet til samarbeidet med 
lektorprogrammet. Dette har blant annet vist seg at informasjon vi har sendt til programmet 
(e-postliste) ikke har nådd frem til rette vedkommende. Vi planlegger har også bedt om et 
møte med dem for å diskutere videre samarbeid, men har foreløpig ikke fått svar på vår 
henvendelse.I tillegg er undervisningsleder vare i programrådet for Lektorprogrammet. 

7.3 Med andre tverrfakultære programmer HF samarbeider med 

Europaprogrammet – Undervisningsleder sitter i programrådet 
Internasjonale studier - Undervisningsleder sitter i programrådet 
Peace and Conflict Studies – Undervisningsleder sitter i reorganisasjonsgruppen. 

7.4 Med programutvalgene 

Programutvalgene/fagutvalgene er representert i styret, programrådene og diverse 
komiteer. Kontakt med utvalgene skjer via e-post og møter. 

7.5 Planer/ønsker/behov for samarbeid. 

Se 7.2 
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8. VURDERING AV STUDIEKVALITET PÅ PROGRAMMER/STUDIERETNINGER 

/EMNEGRUPPER/EMNER 

 
Bl.a. følgende momenter er relevante: 

 helhet og sammenheng i studieprogrammet (sammensetning av emner og emnegrupper)  

 målgruppe/rekruttering (antall, nivå, forkunnskaper) 

 undervisnings- og vurderingsformer med særlig vekt på lærings- og kompetansemål  

 integrerte utenlandsopphold og andre internasjonaliseringstiltak 

 læringsmiljø (fysisk og psykososialt) 

 informasjon (nettsider) 

 ressurser/infrastruktur 

 forskningsnærhet 
 

8.1  Finnes det indikasjoner/eksempler (for eksempel i form av betydelig 
endring i frafall/stryk)  

 

8.1.1 på særlig god kvalitet? Hva anses årsaken å være og hvordan er det fulgt 
opp? 

8.1.2 på sviktende kvalitet? Hva anses årsaken å være og hvordan er det fulgt opp? 

 

8.2 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av 
studiekvaliteten?  

(I 2010-rapporten redegjøres det også for hvordan studiekvalitetsmidlene er brukt.) 

 Gruppeundervisning på alle ARK1000- og ARK2000-emner  

 Obligatorisk kvalifiseringsoppgave med skriftlig tilbakemelding i HIS1110 og 
HIS1300MET  

 Obligatorisk kvalifiseringsoppgave med skriftlig tilbakemelding på alle 2000-emner  

 3 egne metodeforelesninger og 3 egne metodeseminardobbelttimer på HIS1300MET  

 Obligatorisk kvalifiseringsoppgave med skriftlig tilbakemelding i ARK1020 

 Innføring i akademisk skriving på HIS1110 

 Innføring i akademisk skriving på ARK1020
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9. KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK 

Tiltak mer utførlig drøftet ovenfor, er det nok å henvise til med kapittelnummer.  
 

9.1 Oppfølgingen av tiltakene i forrige rapport 

 Nytt EXFAC-emne opprettet (EXFAC03-HARK) 

 Hospitantemne for masterstudenter i arkeologi har blitt vurdert, men det har ikke 
vært mulig å gjennomføre til nå 

 Feltemne i Hellas opprettet (ARK4320) 

 ARK4100 delt i et feltkursemne (ARK4310/ARK4320) og et databehandlingsemne 
(ARK4300) 

 Fordypningsoppgaven i arkeologi (ARK3090) har blitt obligatorisk for de som blir tatt 
opp fra og med høsten 2011, men reduksjonen i studiepoeng for ARK4200 er utsatt 
for først å kunne se effekten av innføringen av obligatorisk fordypningsoppgave 

 Det er foreløpig ikke blitt vurdert å opprette arbeidslivsrelevante emner på HIS-
master 

 Emneporteføljen på HIS2000-nivå er gjennomgått  
 

9.2 Nye/videreførte tiltak med tidshorisont 

 Vurdere å redusere uttellingen for ARK4200 Prosjektbeskrivelse fra 20 til 10 
studiepoeng som en følge av innføringen av obligatorisk fordypningsoppgave i 
bachelorgraden 

 Vurdere å opprette arbeidslivsrelevante emner på HIS-master 

 Gjennomgå emneporteføljen for arkeologi 

 Vurdere tiltak i forhold til den skjeve bruken av karakterskalaen på HIS4110 og 
HIS4120 

 Gjennomgå rutiner for evaluering og oppfølging av periodiske emnerapporter 

 Undersøke bakgrunnen for de dårlige søkertallene til master i historie og vurdere 
tiltak for å snu utviklingen 

 Vurdere å endre til dikotom karakterskala på masteremner i konservering 

 Vurdere å opprette en sommerskole i konservering 
 

Alle tiltakene er tenkt gjennomført i 2011 så lenge annet ikke er bemerket. 
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10. INSTITUTTLEDELSENS STRATEGISKE VURDERINGER 

Hva anser instituttledelsen studiekvalitetsmessig som sine  

10.1 viktigste utfordringer? 

 Gjennomføring av evalueringer 

 Internasjonalisering  

10.2 største forbedringer? 

 Innføring av muntlig og skriftlig trening på bachelor 

10.3 videre satsinger? 

 Gjennomføring av evalueringer – rutiner og oppfølging 

 Internasjonalisering – økt mobilitet (vil ikke være satsningsfelt i 2011) 
 
 

11. TREÅRSPLAN FOR PERIODISK EVALUERING AV EMNER V2010-H2012 DER 

ALLE EMNER TILBUDT GJENNOM HELE PERIODEN MÅ VÆRE PERIODISK EVALUERT 

MINST EN GANG. 

 
Treårsplan for periodisk evaluering: http://www.hf.uio.no/iakh/for-
ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/kvalitetssikring/emneevaluering/plan-periodisk-
emneev-2010-2013.pdf 
 
 
 

http://www.hf.uio.no/iakh/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/kvalitetssikring/emneevaluering/plan-periodisk-emneev-2010-2013.pdf
http://www.hf.uio.no/iakh/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/kvalitetssikring/emneevaluering/plan-periodisk-emneev-2010-2013.pdf
http://www.hf.uio.no/iakh/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/kvalitetssikring/emneevaluering/plan-periodisk-emneev-2010-2013.pdf

