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Årsrapport om studiekvalitet i studieåret 2006-2007 

Program for historie 

Saksnummer: 05/19374 

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 
Bachelor: 

Studieår Opptaks- 
ramme Søknader 

Tilbud  
hoved 

Tilbud  
totalt  

Ja 
svar Møtt 

Prim- 
kvote 

Ord  
kvote 

2006/2007 175 2024 300 302 234 209 40,1 47,4 

Master: 

Semester 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 

 
Antall studenter som har bekreftet utdanningsplan høsten 2006 

 Høst 2003 Høst 2004 Høst 2005 Høst 2006 Totalt 

Bachelor 65 78 96 206 445 

 

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

Master 15 5 24 24 43 19 52 182 

 
1.2 Studiepoengproduksjonen på programmet og studieretningene studieåret 2006/2007* 

 Aktive (x 
2 sem) 

Stud. m 
0 sp 

Ant. Sp. 
totalt 

Sp. snitt Reelt 
snitt 

HF, reelt 
snitt 

BA 775 199 13670 17,63 23,73 25,77 

MA 376 202 5880 15,63 33,79 28,91 

 
* Tallene er basert på studiestatistikk: 
http://www.admin.uio.no/sta/fs/statistikk/gjennomf_ord_07nov.txt 
 
Det høye antallet studenter på masterprogrammet som produserer 0 sp i semesteret kan skyldes at 
masteroppgaven i historie går over 2 semester, slik at avlagt eksamen i oppgaveemne ikke bli registrert 
med studiepoeng før etter et år. Studiepoengsproduksjonen er likevel høy, noe som kan skyldes at 
relativt mange masterstudenter fullførte studiet våren 2007, og dermed fikk 60 sp. uttelling. Studentene 
bruker imidlertid lengre tid enn 4 semester på å gjennomføre studiet. Programmet vil sette i gang et 
arbeid med å kartlegge hvilke faktorer som gjør det vanskelig for studentene å gjennomføre på normert 
tid. Masterkatalogen som sendes ut til nye masterstudenter ble revidert høsten 2007 for å tilpasses 
masteroppgavens innhold og omfang. 
 
Studiepeongsproduksjonen på bachelornivå er lav sammenlignet med andre bachelorprogrammer ved 
HF. Dette kan ha sammenheng med at studentene på programmet ikke er reelle studenter, men at de 

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
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bruker en studierett på bachelor for å få opptak til emnene de er interessert i, eller som gir 
undervisningskompetanse. 
 
1.3 Frafall på programmet 
Bachelor: 

Kull Aktiv Fullført Inndratt Sluttet Trukket Sum 

2006/2007 101 9 67 45 7 229 

 
Tabellen viser kullet som fikk opptak til programmet høsten 2006, hvor mange som per. 18.01.08 er 
aktive, har fullført (studentene har enten gjennomført studiet på kortere tid enn normert, eller mer 
sannsynlig fått innpasset tidligere utdanning i bachelorgraden), har inndratt studierett, som har sluttet 
eller trukket søknaden sin. Kilde: FS265001 [18.01.08] Tallene for de som fikk studieretten inndratt og 
de som sluttet gir best indikasjon på frafall. Disse studentene utgjør for dette kullet 50,4 % dersom man 
trekker fra de 7 studentene som trakk søknaden sin. Sett i sammenheng med opptaksrammen på 175 
studenter tyder dette på en frafallsprosent på 44. Dette er høyt, og programmet vil høsten 2008 være 
med i en studieforløpsanalyse for å kartlegge grunnene til det høye frafallet på bachelorprogrammet. 
Erfaringer fra veiledning med studentene viser at studenter i løpet av det første studieåret kommer frem 
til at de ønsker å studere ved andre utdanningsinstitusjoner, at de ønsker å studere på andre programmer 
enn historieprogrammet, eller at studentene har problemer med å ta nok studiepoeng og dermed får 
studieretten sin inndratt. Til sammenligning viser fakultetets tall i høringsutkastet til faglige 
prioriteringer et gjennomsnittlig frafall på 45 % i perioden 2003-20051. Det bør være en målsetning for 
programmet å få et frafall på under 40 %. Studentene bør følges opp også i overgangen mellom 2. og 3. 
semester. 
 
Master: 

Kull Aktiv Inndratt Sluttet Sum 

H06 33 9 4 46 (13 kvinner) 

V07 21 0 0 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]. 
 
1.3 Evalueringer og undersøkelser  
Årlig studentevaluering av bachelorprogrammet 

Programmet gjennomførte i regi av fakultetet en spørreundersøkelse våren 2007. 72 studenter 
svarte. Viktige funn:  

- Jobb ved siden av studier oppgis å være den viktigste grunnen til at studenter studerer deltid. 

- Mer enn 30 % av studentene oppgir at de ikke følger programmets anbefalte studieløp. Dette 
kan tyde på at mange studenter har emner og utdanning med seg fra andre programmer eller 
institusjoner, at de velger forskjellig ettersom hvilken støttegruppe de er interessert i, og at 
programmets struktur generelt gir rom for individuelle løp. Dette samsvarer med studentenes 
tydelige ønske om valgfrihet når det gjelder valg av emner og emnegrupper. 

- Over 90 % av de som svarte oppgav at de var fornøyd eller veldig fornøyd med den faglige 
sammenhengen mellom emnegruppene i programmet. Hoveddelene i studieprogrammet synes 
derfor å være satt sammen på en hensiktsmessig måte.   

                                                 
1
 FAGLIGE PRIORITERINGER VED HF – FASE 2, DEL III: Analyse av HFs utdanningstilbud, http://www.hf.uio.no/om-fakultetet/faglige-

prioriteringer/Analyse_HFs_utdanningstilbud121107REVIDERT.pdf [18.01.08] 

http://www.hf.uio.no/om-fakultetet/faglige-prioriteringer/Analyse_HFs_utdanningstilbud121107REVIDERT.pdf
http://www.hf.uio.no/om-fakultetet/faglige-prioriteringer/Analyse_HFs_utdanningstilbud121107REVIDERT.pdf
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- Forelesninger og egenstudier oppgir studentene at de lærer mest av, mens de i større grad 
ønsker seminargrupper og kollokvier. 

- Studentene føler tilhørighet til historiefaget, og fagmiljøet, og skiller derfor ikke i noen særlig 
grad mellom program, fag eller emner. Studentenes kommentarer vedr tilhørighet tyder på at 
studentene identifiserer seg med faget. 

- Kvalitet på undervisningen er det viktigste kriteriet for at studentene skal være fornøyd, og de 
aller fleste oppgir at de er fornøyd med programmet som helhet (75 %). 

- Gjesteforelesninger er mest etterspurt som faglig-sosial aktivitet. Dette kan prioriteres i større 
grad ved tildeling av faglig-sosiale midler. 

- Over halvparten av studentene mener oppbygningen av studiet er litt vanskelig å sette seg inn i. 
Dette kan ha sammenheng med overgangen fra 4 til 1 80-gruppe i historie, og emnene i 80-
gruppen slik ordningen fungerte med metodedel og særemner. Fagmiljøet startet våren 2007 
arbeidet med å revidere emnestrukturen på 1000-nivå for å bedre dette problemet. Endringen 
implementeres våren 2008. 

- Over halvparten av studentene oppgir at de ikke planlegger studieopphold i utlandet. 
 

Periodisk programevaluering av bachelorprogrammet 
Rapporten dekker perioden H03-V06. Rapporten er tilgjengelig på nettsiden til programmet. 

Viktige funn: 
1. Studentene på programmet velger i størst grad støtteemner fra SV-fakultetet. 
2. Trening i muntlig fremstilling er ikke formulert som et mål i programplanen, noe som også 

gjenspeiles i undervisningsopplegget. Oversikter over obligatoriske aktiviteter og 
vurderingsformer for historieemnene viser at muntlig fremlegging, seminarinnlegg el. ikke er 
vanlig som en obligatorisk del av undervisningen. Skriftlig og muntlig kommunikasjon er en av 
HF-kandidatenes mest verdsatte ferdigheter blant arbeidsgivere, og helt nødvendig i 
formidlingen av kunnskap, enten i form av undervisning, presentasjoner, eller i museumsarbeid. 
Kandidatundersøkelsen fra 2005 viser imidlertid at evnen til å kommunisere er en av de 
ferdighetene studentene ved HF er minst bevisst på, eller underkommuniserer overfor 
arbeidsgiver.2 Med henblikk på å styrke studentenes arbeidslivskompetanse kan en større 
vektlegging av muntlig fremstilling i faglig sammenheng med fordel inkluderes i programmets 
målformulering. Programmet vil dessuten oppfordre IAKH til å se på mulighetene for å 
integrere øvelser i muntlig fremstillingsevne som en del av undervisnings- eller 
vurderingsformene. 

3. Tiltak beskrevet i rapporten: Diskusjon mellom program og undervisningsavdeling om 
sammensetningen av 80-gruppen, med sikte på å få til et mer konsentrert startår for nye 
studenter.  

4. Det er også et behov for å diskutere utvalget av forhåndsgodkjente 40-grupper, hvorvidt det er 
nødvendig å ha en så stor emnegruppeportefølje når en stor andel av disse ikke velges av 
historiestudenter. Programmet kom frem til at emneporteføljen kan beholdes slik den er i dag 
for å imøtekomme studentenes ønske om valgfrihet. Den skriftlige veiledningen i valg av 40-
gruppe hjelper studentene å orientere seg. Det anses heller ikke særlig ressurskrevende at 
programmet er tilknyttet disse emnegruppene.  

5. Sammenfatning: ”Programledelsen anbefaler videre drift av programmet på grunnlag av høy 
faglig kvalitet, og svært stor søkning. Studiet kvalifiserer for masterstudier, og gir kandidatene 
en kompetanse som gir muligheter i arbeidslivet.”  

 
Periodisk programevaluering av masterprogrammet 

                                                 
2
 Dette går frem av Arbeidsgiverundersøkelsen 2006 som er gjennomført for UIO, i samarbeid med 

Akademikerne.  
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Rapporten dekker perioden H03-V06. Rapporten er tilgjengelig på nettsiden til programmet. 
Viktige funn: 

1. Karaktersnittet er nokså høyt både på de obligatoriske emnene og for HIS4090- 
Masteroppgaven. 

2. Kompetansemålene vektlegger programmets kunnskapsmål, men beskriver også hvilke evner og 
ferdigheter studenten skal tilegne seg i løpet av studiet. Fordi studenten vil tilegne seg disse 
evnene i arbeidet med masteroppgaven er evnene og ferdighetene prosessorienterte læringsmål. 
Studentens innsikt i hvordan historisk forskning utføres, og hvordan historisk kunnskap skapes er 
helhetlige og metodiske mål. 

3. Ordningen med å gi reisestøtte til masterstudenter er også en ordning som har bidratt til faglig 
kvalitet fordi studentene får anledning til eks. arkivstudier i utlandet.  

4. Antallet emner utenom de obligatoriske emnene som inngår i programmet har variert fra 14-20 
i perioden, og viser en svak nedgang i emnetilbudet. Et annet problem med undervisningen er 
ordningen med heisemner. I tilsynssensorrapporten for historie våren 2005 uttrykkes det at 
”gjenbruk av påbygningsemner fra bachelornivå til masternivå kan (…) medføre en utvisking av 
forskjellen mellom de to nivåene og reiser prinsipielle betenkeligheter, selv om ulike 
vurderingsformer er ment å sikre faglig progresjon”. Ordningen gir dessuten masterstudentene 
et begrenset emneutvalg fordi studentene allerede har tatt tre av fordypningsemnene i 
bachelorgraden. 

 
Videre fokus på grunnlag av evalueringen: 

- Strukturen for 2. og 3. semester skal diskuteres og eventuelt endres etter samråd mellom 
program og undervisningsavdeling for å prøve å gjøre noe med den lave 
studiepoengsproduksjonen, og sikre at flere av studentene klarer å gjennomføre på normert tid.  

- Forbedre informasjon om studieopplegget i første semester: legge bedre til rette for at 
studentene skal bli ferdig på normert tid ved å knytte HIS4110 Realhistorisk leseemne opp mot 
HIS4030 Oppgavekurs 1 

- Arbeidslivsrelevans: 
o a) Arbeid settes i gang både på institutt og program for å vurdere om lærings- og 

kompetansemålene skal omarbeides med tanke på arbeidslivsrelevans.  
o b) Studentene vil fra og med våren 2007 få tilbud om kompetansesamtaler for å øke 

studentens bevissthet om egen kompetanse. I henhold til resultater fra 
Arbeidsgiverundersøkelsen 2006 vil det være viktig å fokusere på studentenes evne til 
kommunikasjon, og evne til å formidle kunnskap både skriftlig og muntlig. 

o c) Arbeidslivsseminar vil bli gjennomført en gang i semesteret. 

- Vurdere om undervisningen på de realhistoriske heisemnene skal legges bedre til rette for 
masterstudenter 

- Vurdere tiltak for å sikre rekruttering av kvinner til masterstudiet 
 
Årlig studentevaluering av masterprogrammet 
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, 
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vil man kanskje kunne gjøre kvaliteten enda bedre, og sikre et tibud med jevn kvalitet til 
masterstudentene.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. 
 
2 Endringer i studietilbudet 
 
2.1  
Forenkling av programstrukturen på bachelorprogrammet 
De to 80-gruppene i nyere eller eldre historie ble slått sammen til en fordypningsgruppe: 80HIS1 våren 
2007. Valgmulighetene ivaretas på samme måte, men emnesammensetningen er enklere å forstå for 
studentene.  
 
I forlengelse av ny 80-gruppe ble det nedsatt en arbeidsgruppe for gjennomgang av historieemner og 
emnesammensetning på 1000-nivå. Målet var å lage et samlet førsteårsløp for nye studenter.Den største 
endringen var at europeisk historie og globalhistorie ble erstattet med verdenshistorie. Metode vil inngå 
i pensum for alle innføringsemnene, slik at studentene ikke trenger å velge dette som en egen 
emnekode. Programmets innspill til endringene var at det må etableres gode overgangsordninger for 
studenter som allerede er i et studieløp. Det ble også påpekt at emnenes undervisnings- og 
evalueringsformer må bidra til å utvikle studentenes evne til muntlig fremstilling. 
  
Programplaner og læringsmål  
Programplanene ble gjennomgått og forbedret høsten 2006. Læringsmålene ble bla. endret til også å 
inkludere normer for vitenskapelig redelighet, normer for akademisk forfatterskap, trening i muntlig og 
skriftlig fremstilling av forskningsresultater, evne til analyse og syntese, og erfaring med å kritisere 
andres arbeider og motta kritikk for egne arbeider. 
 
Emnetilbud 
Historieemnene på 2000-nivå ble gjennomgått av programleder og programråd høsten 2006, med sikte 
på å kartlegge kronologi og tematisk bredde. Det ble trukket frem et behov for å markere nivåforskjellen 
mellom 1000- og 2000-nivå, og det ble forslått sanering av emneporteføljen og opprettelse av emner 
slik at bredden i historiefaget sikres. 
 
Emnegruppeportefølje 
Følgende 40-grupper ble tilknyttet programmet i perioden: 
40KRIS Kristendom, 40LATAM Latinamerikansk områdekunnskap, Bevarings- og gjenstandskunnskap 
(40BEVG) og 40IDE1 Idehistorie. 
 
Nedleggelse av studieretningen samtidshistorie på masterprogrammet 
Med virking f.o.m. høsten 2006 ble studieretningen i samtidshistorie lagt ned. Dette som en følge av 
tilbakemeldinger om at de to studieretningene ikke fungerte så godt fordi forskjellen på retningene var 
uklar. En konsekvens av dette var at de metodiske utfordringene ved samtidshistorie ble bakt inn i et 
utvidet studietilbud i metode (HIS4020) for alle masterstudenter. 
 
2.2 Endringer som det er behov for i framtida 
Det vil ikke være behov for større strukturelle endringer i bahelorprogrammet, men det vil være 
nødvendig i samarbeid med fagmiljøet og IAKH å se på masterprogrammets oppbygning, elementer i 
programmet, veiledningsordningen og masteroppgaven for å bedre gjennomstrømmingen på 
programmet. 
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3 Internasjonalisering 
 
3.1 Antall utreisende studenter på bachelor- og masterprogrammet  
 

Avtaletype BA MA 

 Erasmus 1 1 

Individuell utreise 2 0 

Senter 1 0 

UiO@ 2 2 

Sum 6 3 

 
Følgende universiteter ble besøkt: The American University of Paris, Universidad Naciaonal Autónoma 
de México (UNAM) og University of Nottingham, The Australian National University, Det tysk-norske 
studiesenteret i Kiel, Fudan University i Shanghai, International Language Institute, og Ollscoil na 
hEireann i Ma Nuad. 
 
3.2. Mulighetene programmet gir for internasjonalisering 
 
For bachelorstudentene er det lagt til rette for utveksling på frie emner i 5. semester. Fagmiljøet har 
gode utvekslingsavtaler med universiteter i Tyskland, Frankrike og Italia. 
 
Masterstudentene reiser ut 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 også mulighet for integrert utenlandsopphold for studenter tilknyttet prosjektet Gender 
and economic development 1500-1850 (GED). Universitetene i Uppsala, Tammerfors og Oslo har gått 
sammen om et felles masterprosjekt i historie der 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: 

1. Programmet gjennomførte arbeidslivsseminar høsten 2006 og våren 2007.  
2. Kompetansesamtaler. Programkonsulenten har gjennomført kurs veiledning og 

bevisstgjøring av studenters kompetanse. Tilbudet innføres fra høsten 2007.  
3. Programmet utarbeidet vitnemålstekster som formulerer studentenes kompetanse på en 

hensiktsmessig måte med tanke på fremtidige arbeidsgivere. Studentrepresentantene i 
programrådet var involvert i arbeidet med å formulere vitnemålstekstene. I forlengelse av 
dette ble nettsiden ”Hva lærer du” oppdatert.  

4. Høsten 2006 ble siden ”Veien videre” utbedret, og våren 2007 ble den ytterligere oppdatert 
med beskrivelse av tilbud om kompetansesamtale, arbeidslivsseminar og annet.  

 
4.2 Mulighetene programmet gir for arbeidslivsrelevante studietilbud og kompetanser. 

1. HIS3090 (bacheloroppgave) 
2. Kildekritikk som metodisk verktøy i arbeidslivet. Studentene kan i større grad bevisstgjøres 

at dette er en metode de kan nyttiggjøres seg i arbedislivet. 
3. Muligheten for kombinasjon av historiefordypningen med andre fagområder som for 

eksempel språk gjør at studentene kan tilegne seg undervisningskompetanse i to skolefag i 
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løpet av programmet. Med tanke på rekruttering til skolen gir studiet gode 
arbeidslivsmuligheter, særlig dersom studentene tar PPU.  

 
5 Programmets tiltak for å gjøre overgangen til studiene lettere 

1. Forenkling av studiestrukturen for å gjøre det enklere for studentene å forstå studieløpet 
2. Ny emnestruktur på 1000-nivå for et fastere studieløp det første året 
3. Mottaksuka, med vekt på veiledning og informasjonsmøter.  
4. Hyttetur for nye studenter.  
5. Aktiv oppdatering av nettsider og e-post for å sikre at studentene får informasjon. 
6. Et svært aktivt studentmiljø med 2 studentforeninger, 1 programutvalg og ett 

studenttidsskrift som løpende holder arrangementer og som inviterer nye studenter til 
aktivitet. 

  
6 Studentinvolvering 
 
6.1 Faglig-sosiale arrangementer (også mottaksuka) 

 Mottaksuka høsten 2006 inneholdt informasjonsmøte med programleder, programkonsulent og 
studiekonsulent, veiledning og omvisning på Nobels Fredssenter. Noen uker senere arrangerte 
Finn E. Johannesen hyttetur med faglige seminarer i Nordmarka for nye bachelorstudenter. 
Turen hadde flere enn 20 påmeldte studenter, og flere lærere fra historie deltok med faglige 
innslag. 

 Ride Ranke- Historisk studentforening arrangerte quiz 6 kvelder i perioden, med støtte til 
gevinster og snacks. 

 Studenttidskriftet Fortid fikk støtte til slippfest og driftsstøtte høsten 2006. 

 Fellesfest for programmene tilknyttet IAKH. 

 ”Politikk og historie” Fagkritisk dag 28. mars 2007.  

 Omvisning i Byarkivet med sosialt arrangement for studenter på 1000-nivå 

 Arbeidslivsseminar 19.04.07 med 4 representanter fra hhv. Forskning, medier, skole og 
museum som snakket om historikerkompetansens verdi i arbeidslivet. 

 Fest for historiestudenter i regi av CLIO 

 Ekskursjon til Hamar 

 Eksamensfest i regi av CLIO 
 

 Faglig samling for masterstudenter i desember 2006 

 Seminar for masterstudenter på 3. og 4. semester 

 Kandidatmarkering for masterstudentene 
 
6.3 Samarbeidet med programutvalget 
Programutvalget har vært aktivt, og kreative i perioden, men har hatt problemer med å få studentene til 
å møte opp på arrangementer. Utvalget har bidratt med innspill både til vitnemålstekster og til 
underveisevalueringen av programmet. Programadministrasjonen ønsker mer regelmessige møter med 
representanter for studentforeningene og programutvalget. 
 
7 Kommunikasjon og samarbeid mellom institutt, program og fakultet 
Programmet samarbeider godt med IAKH og med fagmiljøet. 
 
8 Vurdering av studiekvaliteten 
8.1 Indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
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Evalueringen som ble gjennomført viser at studentene er veldig fornøyd med programmet som helhet. 
Det er også positivt at masterstudentene kan knytte seg aktivt til levende forskningsområder på 
instituttet, noe som nok også bidrar til at så mange ønsker å jobbe videre med forskning. Studentene gir 
også tilbakemelding på at det sosiale miljøet er godt og de føler tilhørighet til faget.   
 
8.2 Indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Frafallet på bachelorprogrammet er egnet til å bekymre (se pkt. 1.3). Vi vet ikke om dette primært 
skyldes kvaliteten ved studiets form og innhold, eller om det skyldes at mange studenter har uklare mål 
med eller forventninger til studiet. Slike forhold bør kunne kartlegges bedre gjennom 
studentundersøkelser. Siden historiefaget har en så mangfoldig innretning både i tid og rom, må man 
imidlertid regne med at det tiltrekker seg studenter med ulik orientering og interesse. Et 
oversiktspreget grunnstudium med for mange valgmuligheter kan i denne sammenhengen kanskje virke 
mer forvirrende enn motiverende. Vi tror at opplegget med et fastere studieløp på 1000-nivå vil kunne 
skape et tettere og sterkere faglig fellesskap blant bachelorstudentene, noe som forhåpentligvis også vil 
minske frafallet.     
 
Når det gjelder den lave gjennomstrømningen på masternivå (se pkt. 1.2), er det allerede tatt initiativ til 
en delvis omstrukturering av emne- og kursdelen av studiet, med fastere krav til deltakelse og 
oppfølging. Dette vil bli fulgt opp i løpet av 2008. 
 
8.3 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 
De viktigste tiltakene har dreid seg om forenkling av studiestruktur, 80-gruppe og emnestruktur på 
1000-nivå (se pkt. 2.1.1). Det er også satt i gang flere tiltak for rasjonalisering av porteføljen av 
2000/4000-emner (se pkt. 2.1.3). 
 
9 Tiltak 
9.1 Oppfølgingen av tiltakene i forrige rapport 
Programmet har hatt stort fokus på arbeidslivsrelevans som nevnt under pkt. 4. Programmet har også 
vektlagt veiledning og informasjon om muligheter for utveksling, men målet om integrerte 
utenlandsopphold på bachelornivå er ikke realisert i perioden. 
Programmet har gjennomgått historieemneporteføljen for å sikre bredde i fagtilbudet innenfor 80-
gruppen, og formidlet dette til fagmiljøet. Bachelorprogrammet har fått en enklere og mer oversiktlig 
struktur ved å redusere antall 80-gruppper, og ved å revidere emnestrukturen på 1000-nivå. 
 
For masterprogrammet har fokuset på arbeidslivsrelevans blitt fulgt opp, selv om studentene stadig 
etterspør mer kunnskap om arbeidslivet. Studentenes mulighet for gjennomføring på normert tid 
skyldes ikke nødvendigvis emnestrukturen på de obligatoriske emnene, men kanskje heller at studentene 
bruker lang tid på selve masteroppgaven. Ved hjelp av den årlige studentevalueringen vil programmet 
kartlegge årsaker til at studentene bruker lang tid. 
 
9.2 Nye tiltak med tidshorisont 
Omstruktureringen av bachelorstudiet vil bli fullført i løpet av studieåret 2008-2009. Når det gjelder 
masterstudiet, vil grunnstrukturen med emner opprettholdes, men gis nye former og nytt innhold. 
Endringene vil kunne innføres fra 2009. For å øke gjennomstrømningsgraden vil det også bli tatt initiativ 
i fagmiljøet i forhold til veiledningen av masteroppgavene, der målet er å sette opp klarere rammer både 
for veiledningens art og for masteroppgavenes form og innhold. Også dette er planlagt gjennomført 
under studieåret 2008-2009. 
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9 Regnskap for bruk av faglig-sosiale (bachelor) og faglige (master) midler i budsjettåret 
 

 REGNSKAP 2007    
     

2007 BACHELORPROGRAMMET INN UT SALDO 

  Tildelte midler:  83 932     

Januar Fellesfest IAKH  3000   

  Quizkvelder Ride Ranke  3112   

Mars Bevertning programrådsmøte   95  

  Fagkritisk dag    3261   

April Arr. Byarkivet  4850  

  Arbeidslivsseminar  1397  

  Clio konsert med fest, 190407   2968   

Juni Hamar ekskursjon  10571,5   

  Eksamensfest Clio 31. mai   2000   

  Kandidatmarkering master   6850  

August Mottaksuka  14349,53  

  Hyttetur  16750  

  Bevertning programrådsmøte   56   

  Ride Ranke Quiz, 3 kvelder   3456,5   

  Cliofest   3700   

Desember Kandidatmarkering master   6100   

Totalt:      82 517 1 415 

 

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 

 
 


