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1. INNTAKSKVALITET  
Med inntakskvalitet siktes det til studentens forkunnskaper og forutsetninger når de 

begynner på et studium ved UiO.  

a) Kommenter eventuelle vesentlige endringer i søkertall og poenggrenser for opptak til 

grunnutdanninger og mastergradsstudier i 2010, herunder også eventuelle endringer i 

førsteprioritetssøkere til grunnutdanningene.  

Endringer i søkertall (førsteprioritetssøkere i parentes – altså de som har programmet som 

førstevalg): 

 

         2009: 1642 søkere (244 førsteprioritetssøkere) 

         2010: 1751 søkere (270 førsteprioritetssøkere) 

 

Poenggrenser for opptak: 

År Ordinær kvote Primærvitnemål (rett fra vg.) 

2009 52,8 47,7 

2010 52,9 48,4 

 

Som det fremgår av tabellen, har antall søkere økt siste år. Det samme har poenggrensen for 

opptak, både når det gjelder ordinær kvote og de som kommer rett fra videregående. Det er 

positivt.  

 
b) Kommenter kort programmenes status og utfordringer i rekrutteringsarbeidet, herunder 

for eksempel særskilte tiltak rettet mot underrepresentert kjønn.  

 

Den høye inntakskvaliteten gjør at vi får de studentene vi ønsker oss. I tillegg er studentene 

svært engasjerte. Vi har ingen særskilte tiltak rettet mot underrepresentert kjønn. 

 

 

2. RAMMEKVALITET  
Med rammekvalitet siktes det til kvaliteten på det helhetlige fysiske og psykososiale 

læringsmiljøet.  

a) Hvilke eventuelle nye tiltak har programmene iverksatt innenfor læringsmiljøfeltet, herunder 

tiltak av både faglig og psykososial art og tiltak rettet mot spesielle grupper av studenter?  

 

KULKOM ble valgt ut til å være med i pilotprosjektet ”Utvidet semesterstart” høsten 2010. 
Selv om programmet allerede hadde en svært god fadderordning, har opplegget gitt bedre 
og forlenget kontakt mellom viderekomne og nye studenter. De nye studentene ble fulgt opp 

gjennom hele det første semesteret av fadderne. Kurs i læringsstrategier er del av denne 

oppfølgingen. 

 

b) Gi en kortfattet oversikt over antall klagesaker og varslinger programmene har mottatt på det 

fysiske og psykososiale læringsmiljøet. Beskriv kort og anonymisert hva de har omhandlet, samt 

om sluttrapport i varslingssakene er levert. 

Ingen klager er mottatt.  

 



3. PROGRAMKVALITET  
Med programkvalitet siktes det til kvalitet i studieplanen og organiseringen av 

læringsarbeidet.  

a) Angi kort programmenes status og utfordringer på internasjonaliseringsfeltet. Hvilke 

spesielle tiltak har programmene iverksatt for å øke internasjonaliseringen?  

 

KULKOM har en struktur som ivaretar muligheter for studentutveksling, fortrinnsvis i 4. 

semester. Studenter som velger fordypning i psykologi har nå fått vanskeliggjort utveksling på 

grunn av endrede (økte) krav for å kunne gå videre til master. Dette sier noe om tverrfaglige 

programmers sårbarhet i forhold til strukturendringer i de involverte fagene. 

 

Relativt mange av programmets studenter drar på utveksling.   

 

Programutvalget arrangerte våren 2010 en studietur til Goldsmiths, University of London, 

med innlagt besøk i BBC. 

 

b) De enheter som har fått innvilget stimuleringsmidler til internasjonalisering bes om å 

rapportere om bruk av midler i henhold til plan.  

 

Ikke mottatt stimuleringsmidler. 

 

c) De programmer som har planer om arbeid med etablering eller videreutvikling av 

fellesgrader bes kort rapportere om status for arbeidet. 

 

Ingen planer om arbeid med etablering eller videreutvikling av fellesgrader. 

 

4. UNDERVISNINGSKVALITET 

Med undervisningskvalitet siktes det til kvaliteten på undervisning og veiledning slik at 

studentenes læringsutbytte blir best mulig.  

a) Hvilke utfordringer har programmene møtt i arbeidet med å bedre 
undervisningskvaliteten og hvilke tiltak er satt i verk for møte disse utfordringene?  

En utfordring programmet har møtt, gjelder seminarene på KULKOM1001. Dette 20-

studiepoengsemnet, som går over to semestre, har skjerpet kravene til innleveringer fra høsten 

2010. Til tross for jevnlige seminarer oppdaget vi at studentene prioriterte parallelle emner, fordi 

disse hadde høyere krav til innleveringer, oppgaver og tidkrevende eksamener. Høsten 2010 

innførte vi derfor en ny eksamensordning – mappeevaluering – på dette emnet. Studentene leverer 

nå inn to obligatoriske semesteroppgaver i tillegg til en 6-timers skoleeksamen. Ordningen ser så 
langt ut til å fungere bra.  

En annen utfordring har vært å innpasse skrivetrening og kompetanse i litteratursøk i 

undervisningen. Programmet har nå lagt et skrivekurs inn i selve forelesningsrekken på 

KULKOM1001. Videre ble det våren 2010 lagt et inn et eget bibliotekskurs (litteratursøk i 

forbindelse med bacheloroppgave) i forelesningsrekken på KULKOM3090. Dette anses som 

vellykkede tiltak. 

En tredje utfordring: KULKOMs undervisere i sosialantropologi har de siste årene vært på 

programmet i kort tid (underviserne har fått andre oppgaver ved sine respektive 

institutter/fakulteter). Høsten 2010 fikk vi Thomas Hylland Eriksen til programmet vårt, noe vi 

håper kan bli en mer permanent ordning. Siden tverrfaglighet tar tid å etablere, er vi opptatt av å 
ha stabile undervisere. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre sammenhengen i programmet.  



Dette leder til en siste utfordring som vi er svært opptatte av: For tverrfaglige programmer er det 

helt avgjørende av UiO finner en god og permanent løsning på bortfallet av særavtalen.  

 

b) Enhetene ble tildelt ekstra ressurser til utvikling av studiekvalitet for 2010 dels på grunn 

av reduserte opptaksrammer med kompensasjon for reduserte studiepoengsinntekter fra og 

med høsten 2010, dels gjennom økt rammetildeling, se enheters disposisjonsskriv.  Det bes 

om at de programmer dette gjelder rapporterer om hvordan disse midlene brukes.   

Reduksjon av150 plasser på bachelor fordelt slik1: 

Europastudier : 5 (8)  

Offentlig administrasjon og ledelse: 5 (8)  

Psykologi: 10 (6)  

Statsvitenskap: 35 (18)  

Sosiologi: 30 (21)  

Sosialantropologi: 30 (24)  

Samfunnsøkonomi, 3-årig: 30 (24)  

Samfunnsgeografi: 5 (9)  

SUM: 150 (10)  

 

50 plasser på master fordelt slik:  

Midl. Udisponerte: 10  

Samfunnsgeografi: 3 (11)  

Sosiologi: 9 (13)  

Statsvitenskap: 10 (8)  

Samfunnsøkonomi, 5-årig: 5 (9)  

Samfunnsøkonomi: 8 (9)  

Sosialantropologi: 5 (9)  

SUM: 50 (11) 

 

Rammetildeling til styrket studiekvalitet fordelt slik2: 

 
Studiekvalitet 
ISS 485 
ISV 591 
PSI 522 
TIK 26 
SAI 167 
ØI 306 

Fakadm 487 
Total       2584 

 

 

Disse reduksjonene har ikke rammet dette tverrfaglige programmet. 

 

 

c) Finnes det trekk ved utviklingen av undervisningskvaliteten i 2010 som programmene 

ønsker å trekke fram i tillegg til det som er beskrevet ellers i rapporten?  

 

                                                           
1
 Antall. Prosent reduksjon i parentes 

2
 Tabell fra disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2010 



De mest sentrale utviklingstrekkene er beskrevet under punkt 4a. I tillegg må bortfallet av 

særavtalen erstattes med permanente ordninger for tverrfaglige programmer. Vår 

undervisningskvalitet vil ellers bli merkbart redusert.  

 

 

5. RESULTATKVALITET  
Med resultatkvalitet siktes det til studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og 

gjennomføring i forhold til studieplanens mål. Inkluderer også arbeidslivsrelevans.  

a) Kommenter kort eventuelle endringer i studiepoengproduksjonen per programstudent og 

i antallet oppnådde grader3.  

Aktive studenter: Antall studenter på studieprogram pr år (antall studenter vår + antall studenter 

høst, deles deretter på to). For å regnes som aktiv må studenten være plassert på dette programmet 

i rapporteringen til DBH (Database for statstikk om høyere utdanning)4 

Snitt: Antall studiepoeng delt på antall studenter. 

 

År Aktive Snitt 

2008 146 48,3 

2009 162 43,1 

2010 156,5 48,3 

 

 

Antall oppnådde grader: 

2008: 24 

2009: 34 

2010: 32 

 

 

b) Angi kort eventuelle særskilte tiltak i 2010 som har vært iverksatt for å forbedre 

gjennomstrømningen?  

 

Vi jobber kontinuerlig med å tydeliggjøre læringsutbyttet i programtekster og 

undervisningsopplegg. Vi forsøker også å lage meningsfulle eksamensordninger. Utvidet 

studiestart er en ordning vi har hatt god erfaring med, og som vi gjerne vil følge opp neste høst. 

Våren 2010 innførte vi justerende muntlig i forbindelse med den avsluttende bacheloroppgaven på 

KULKOM3090. Høsten 2010 innførte vi, som nevnt, mappeevaluering på KULKOM1001. 

Tidligere KULKOM-studenter inviteres til ulike arrangementer i forbindelse med arbeids- og 

erfaringsformidling. Programutvalget arbeider målrettet og er en inspirasjonskilde i miljøet.   

Se også punktet ”undervisningskvalitet” som er tett knyttet til gjennomstrømning og 

resultatkvalitet.  

 

 

 

6. STYRINGSKVALITET  
Med styringskvalitet siktes det til institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling av egen virksomhet.  

a) Gi en kort egenvurdering av det samlede studiekvalitetsarbeidet i 2010. Det bes om en 

oversikt over gjennomførte evaluereringer (deltagerevaluering på program, periodisk 

emne- og programevaluering, tilsynssensorrapporter o.l som er lagt til grunn for 

                                                           
3 Fakultetet vil utarbeide oversikter programmene kan kommentere. 
4
 DBH er et datavarehus som samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. 



vurderingene). Vi ønsker også vurderinger knyttet til forankring og synliggjøring av 

kvalitetsarbeidet, hvilke utfordringer programmene anser bør ha størst prioritet, samt 

eventuelle forslag til endringer og forbedringer i kvalitetsarbeidet.  

Synliggjøring og publisering av rapporter, evalueringer og annet kvalitetsarbeid er noe vi på 

programmet jobber med kontinuerlig. Vi foretar midtveis- og sluttevalueringer av KULKOM1001 

og KULKOM3090. Vi foretar stort sett årlige nettevalueringer blant studentene. Et nyttig tiltak er 

studiekonsulentens innkalling av førsteårsstudentene til egen samtale hver vår. Lærdommene fra 

dette omfattende og systematiske evalueringsarbeidet og fra det strukturerte samtaleopplegget 

med studentene tas til følge. Ellers er vår opplevelse at det snarere er for mye enn for lite av denne 

type rapportering. 

Tilsynssensor, Eldar Bråten ved Universitetet i Bergen, karakteriserer KULKOM som et veldrevet 

og velfungerende studieprogram i sin rapport fra 2010. Han hevder at det per i dag ikke er 

grunnlag for å komme med anbefalinger om endringer av programmet. Det vi er mer bekymret 

for, er at involverte disipliner skal foreta gjennomgripende endringer som berører den 

progresjonen og strukturen vi møysommelig har bygd opp i vårt program. Det er fremdeles slik at 

tverrfaglige programmer lett overses i et hovedsakelig disiplinorganisert universitet. I forlengelse 

av dette vil vi påpeke at en erstatning for bortfallet av særavtalen bør ha størst prioritet, sett fra 

vårt synspunkt. Bortfallet har rammet tverrfaglige programmer særlig hardt, selv om man 

heldigvis har operert med midlertidige løsninger. 

 

 

  

 


