
  

Årsrapport om studiekvalitet i studieåret 2006-2007 
Program for historie, master 
 

1 Data med kommentarer 

 

Kilder: 

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

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

 

1.1 Opptak og registrerte studenter på programmet 2006/2007 
 Årlig ramme 1. pri 2. pri Totalt Kval. Tilbud Ja svar Møtt Poenggrense 

H 2006 100 115 127 242 96 66 54 52 63,43 

V 2007 100 51 1 52 47 27 24 24 63,43 

 

 Høst 2003 Vår 2004 Høst 2004 Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Totalt 

Historie master 15 5 24 24 43 19 52 182 

 

1.2 Studiepoengproduksjonen på programmet og studieretningene studieåret 2006/2007* 

Aktive Stud. m 0 sp Ant. Sp. totalt Sp. snitt Reelt snitt 

775 199 13670 17,63 23,73 
* Tallene er basert på studiestatistikk: http://www.admin.uio.no/sta/fs/statistikk/gjennomf_ord_07nov.txt 

 

1.3 Frafall på programmet  

Satus Høsten 2006 Våren 2007 

Aktiv 33 21 

Inndratt 9 0 

Sluttet 4 0 

Sum 46 (13 kvinner) 21 (8 kvinner) 

 

Tabellen viser antallet studenter med status aktiv, inndratt eller sluttet, av de som fikk opptak 

høsten 2006 og våren 2007 per 18.01.08. Frafallet er ikke urovekkende høyt. Kvinneandelen 

er nokså lav for begge kullene. Kilde: FS265001 [18.01.08]. 

 

1.4 Evalueringer og undersøkelser  

Årlig studentevaluering 

Programmet gjennomførte i regi av fakultetet en kvantitativ spørreundersøkelse våren 

2007. 42 % av studentene svarte på undersøkelsen. 

 

Viktige funn:  

Det er en svært liten andel av studentene som ikke jobber ved siden av studiene.  

Studentene velger studiet av faglig interesse, ikke på grunn av arbeidsmuligheter. Det er 

også faglig interesse som i størst grad bestemmer tema for masteroppgaven, og studentene 

oppgir at de selv oppsøker veileder før eller etter at de har valgt et tema. 

Oppgaveskriving, selvstudium og forelesninger foretrekkes som læringsformer. I enda 

større grad en bachelorprogrammet føler studentene tilhørighet til faget eller til veileder. 

Veiledningskvalitet oppgis dessuten som den viktigste faktoren for å være fornøyd på 

programmet. Tiltak: ved å jobbe med å gi veiledningsavtalene et innhold utover antall 

veiledningstimer, vil man kanskje kunne gjøre kvaliteten enda bedre, og sikre et tibud med 

jevn kvalitet til masterstudentene. 

http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html
http://www.admin.uio.no/sta/fs/statistikk.html
http://www.admin.uio.no/sta/fs/statistikk/gjennomf_ord_07nov.txt


  

Ingen av studentene oppgir kunnskap om arbeidslivet som en kompetanse som studiet gir. 

Dette er en utfordring for programmet, og et tiltak vil være å involvere programutvalget i 

å arrangere en seminarrekke som tematiserer studier og arbeisliv. Programmet i samarbeid 

med andre programmer fått midler til seminarrekke høsten 2007. 

 

Periodisk programevaluering  

Rapporten dekker perioden H03-V06. Rapporten er tilgjengelig på nettsiden til 

programmet. Viktige funn: 

 Studentene på programmet velger i størst grad støtteemner fra SV-fakultetet. 

 

2 Endringer i studietilbudet 

 

2.1  

 
Programplaner og læringsmål  

Programplanene ble gjennomgått og forbedret høsten 2006. Læringsmålene ble bla. endret til også 

å inkludere disse punktene: 

”- lære normer for vitenskapelig redelighet, bl.a. at man ikke utgir stoff fra andre forfatteres og 

forskeres arbeider som sitt eget (plagiat), 

- lære normer for akademisk forfatterskap, bl.a. at man redegjør for når og hvor man henter stoff 

fra andre framstillinger, 

- få trening i muntlig og skriftlig framstilling av forskningsresultater, 

- utvikle evne til analyse og syntese, 

- få erfaring med å kritisere andres arbeider og motta kritikk for egne arbeider” 

 

2.2 som det er behov for i framtida 

 

3 Internasjonalisering 

 

3.1 Omfanget av utreise på programmet med kommentarer 

Avtaletype Antall studenter 

Bilaterale 

avtaler 

2 

Erasmus 1 

Sum 3 

 

Følgende universiteter ble besøkt: The American University of Paris, Universidad Naciaonal 

Autónoma de México (UNAM) og University of Nottingham. 

 

[FS rapport FS270.001 Utvekslingspersoner] 

 

3.2. Mulighetene programmet gir for internasjonalisering 

 

Det anbefales utveksling i 2. eller 3. semester. Programmet er nokså fleksible med å 

tilrettelegge det slik at emner ved UiO kan tas mens studenten er på utveklsing, eks. HIS4040 

Oppgaveseminar 2. 

Programmet gir mulighet for integrert utenlandsopphold for masterstudenter tilknyttet 

prosjektet Gender and economic development 1500-1850 (GED). Universitetene i Uppsala, 

Tammerfors og Oslo har gått sammen om et felles masterprosjekt i historie med utgangspunkt 

http://utbdatabas.uu.se/katalog/kurs.asp?kod=x4325&mark=1


  

i en forskergruppe som i 2005 ga ut ”The marital economy in Scandinavia and Britain 1400–1900 ” 

red. Amy Erickson og Maria Ågren. Studentene i prosjektet skal lese felles pensum og arbeide 

med likeartede kilder og problemstillinger og har tilbud om å følge kurs ved alle tre 

universitetet. Studentene får veileder ved hjemmeuniversitetet og norske studenter vil som 

regel arbeide med norske arkiv. 

 

 

4 Arbeidslivsrelevans 

 

4.1 Arbeidslivsrelevanstiltak gjennomført i rapportperioden: 

 Kompetansesamtaler. Programkonsulenten har gjennomført kurs veieldning og 

bevisstgjøring av studenters kompetanse. Tilbudet innføres fra høsten 2007.  

 Nettsider om Veien videre har blitt endret og utbedret i rapporteringsperioden. 

 Programmet utarbeidet vitnemålstekster som formulerer studentenes kompetanse på en 

hensiktsmessig måte med tanke på fremtidige arbeidsgivere. I forlengelse av dette ble 

nettsiden ”Hva lærer du” oppdatert. 

 

4.2 Mulighetene programmet gir for arbeidslivsrelevante studietilbud og kompetanser. 

 

 

5 Programmets tiltak for å gjøre overgangen til studiene lettere 

 

6 Studentinvolvering 

 

6.1 Faglig-sosiale arrangementer (også mottaksuka) 

 

- Faglig sosial middag for masterstudenter i desember 2006 

- Seminar for masterstudenter på 3. og 4. semester 

- Kandidatmarkering for masterstudentene 

 

6.3 Samarbeidet med programutvalget 

 

7 Kommunikasjon og samarbeid mellom institutt, program og fakultet 

 

8 Vurdering av studiekvaliteten 

 

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 

 Se pkt. 3.2. 

 læringsmiljø, herunder programtilhørighet 

 informasjon om programmet 

 ressurser/infrastruktur 

 

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

 

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

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=041374169&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=041374169&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=041374169&kid=biblio


  

 

7.3 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 

 

8 Tiltak 

 

8.1 Oppfølgingen av tiltakene i forrige rapport 

 

8.2 Nye tiltak med tidshorisont 

 

 

 

 

 

9 Regnskap for bruk av faglig-sosiale (bachelor) og faglige (master) midler i budsjettåret 

2007 MASTERPROGRAMMET INN UT SALDO 

  Tildelte midler 40 181     

Januar Servering ved mottak av nye studenter 11.01.07   1 185,01   

  Arrangement for studenter HIS4010 og HIS4020   1 479,50   

Mars Fagkritisk dag   0,00   

April Arbeidslivsseminar   956,80   

Oktober Studietur historie til Istanbul   20 000,00   

Totalt:     23 621 16 560 

 

 

 

 


