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Programgjennomgang for studieåret 2016 – Bachelor i Kultur og 

kommunikasjon 
 

1) Evalueringsmateriale fra siste år 
 

Evaluering av studiestart: Det ble gjennomført nettbasert evaluering av studiestart i oktober 2016, 

med cirka 23% svarprosent. Studentene som svarte på undersøkelsen var veldig fornøyde med 

studiestart. Den eneste negative kommentaren var at det var for mye alkoholfokus i fadderuken. Dette 

er noe som deles av de som er KULKOM-fadderkoordinatorer for studiestart 2017, og de prøver å 

legge til rette for flere aktiviteter uten alkohol.  

Programevaluering: Det ble gjennomført nettbasert programevaluering for studieåret 2016/2017 i 

mars 2017. Svarprosenten var 25,5%. Programevalueringen ble diskutert i programrådsmøte 

29.03.2017. Studentene som svarte var stort sett fornøyde, men kom også med konstruktiv kritikk. 

Blant annet ble det uttrykt en del misnøye med MEVIT2110, som tilbys av Institutt for medier og 

kommunikasjon. Misnøyen gikk på både det innholdsmessige i selve emnet og plasseringen av emnet i 

studieløpet. Programlederen evaluerer om denne skal justeres, byttes ut eller omplasseres i 

studieløpene.  

Emneevalueringer:  

KULKOM1001: Skriftlig emneevaluering og samtale med referansepersoner vår og høst 2016. 

KULKOM3090: Skriftlig emneevaluering vår 2016. 

Oppsummert: 

Evalueringene, som alle er drøftet på programrådsmøter, indikerer god kvalitet. Men sammenhengen – 

den røde tråden i programmet – er noe vi kontinuerlig arbeider med å forbedre gjennom tydelige 

forelesninger og stadige justeringer/endringer av emner og pensum. Vi har også satset mye på å få 

sosialantropologien bedre integrert i programmet, blant annet gjennom å endre kjerneemnet (fra 

SOSANT1400 til SOSANT1300) og med noe endrede krav til fordypningen i sosialantropologi.  

 

2) Programmets oppfølging av Studiebarometeret 
 

På vårt programrådsmøte 29.3.2017 hadde vi en grundig drøfting av Studiebarometeret 2016, der 

KULKOM hadde en svarprosent på 76 prosent (34 studenter). Også KULKOMs programutvalg 

gjennomgikk barometeret grundig før vår felles diskusjon i mars. 

Av de sakene som ble vurdert høyest på vårt program var undervisning og veiledning, medvirkning, 

studie- og læringsmiljø, faglig stimulans. 

Av de sakene som ble vurdert lavest på vårt program var eksamens- og vurderingsformer, lokaler for 

undervisning, relevans for arbeidslivet, muntlig kommunikasjonsevne, tilbakemeldinger fra faglig 

ansatte på arbeid. 

Sistnevnte saker er selvsagt viktigst å følge opp.  
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Som tverrfaglig program er vi i stor grad gjester i andre disipliners programmer, og vi kan i liten grad 

påvirke andre disipliners eksamensformer. Enkelte studenter ønsker flere hjemmeeksamener. Det er 

vanskelig å få til i tverrfaglige programmer pga. faren for tidsmessig eksamensoverlapp. Men vi tenker 

stadig gjennom våre egne eksamensformer (mappeeksamen på KULKOM1001, BA-oppgave og 

muntlig på KULKOM3090). 

Undervisningslokaler har vi ingen innflytelse over. 

Når det gjelder relevans for arbeidslivet har både programledelsen og programutvalget jobbet iherdig 

med å arrangere bedriftsbesøk og møter med representanter fra arbeidslivet, våren 2017 laget vi egen 

pilot for å la studenter skrive bacheloroppgave i tilknytning til arbeidslivet, vi fyller stadig på med 

flere karriereintervjuer, vi henter karrieresenteret tidlig inn til forelesning (i studentenes 2. semester), 

vi har en egen alumniforening som er svært aktiv, m.m. 

Muntlig kommunikasjonsevne testes formelt i forbindelse med muntlig eksamen på KULKOM3090. 

Den testes også kontinuerlig på våre obligatoriske seminarer. Etter studentenes ønske vil vi nå gjøre 

muntlige prestasjoner på seminarer mer formelle ved å kreve at studenter står når de legger 

frem/kommenterer seminaroppgaver.  

Seminarledere gir muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på seminaroppgaver, sensorer på 

eksamensoppgaver. ISS har til vurdering om alle studenter skal få begrunnelser fremover. 

 

3) Gjennomføring av programmet 
 

a) Gjennomføring 

I 2016 oppnådde 29 studenter en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon.  

b) Studiepoengproduksjon 

I 2016 var studiepoengproduksjon per student på KULKOM 46,22 (hele året).  

c) Internasjonalisering 

I 2016 var det 16 utreisende studenter fra bachelorprogrammet. Disse studentene reiste til Australia 

(2), Colombia (1) Finland (2) Nederland (2), Spania (2), Storbritannia (1) Sør-Korea (2), Taiwan (1), 

Ungarn (2), og USA (1). 

d) Rekruttering 

KULKOM har relativt sett lite frafall. Programmet har en opptaksramme på 60 studenter. I 2016 

hadde programmet 191 førstevalgssøkere, og poenggrensen for førstegangsvitnemål lå på 46,7.  

e) Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak 

Opptaksrammen er 60 studenter. Vår 2017 er det 50 kandidater meldt til eksamen i innføringsemnet 

KULKOM1001, og 34 kandidater meldt til eksamen i det avsluttende emnet KULKOM3090. 

Tiltak for å hindre frafall 

 Gi studentene en god studiestart gjennom gode faglige og sosiale aktiviteter og gode faddere. 

 Bruk Facebook-sidene til aktivt å spre materiale om relevante faglige arrangementer 

 Utfordre undervisere til å bruke aktuelle offentlige debatter og relevante diskurser i 

undervisning.  
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 Opprette Instagram-konto for KULKOM der studentene kan dele bilder og annet. Skaper en 

sterkere sosiale arena og tilhørighet til KULKOM (vår 2016) 

 Holde oppdatert og aktivt bruke dokumentene «Hva kan en KULKOM’er?» og «ABC for 

KULKOM-studenter». 

 

4) Pågående forbedringstiltak, evt. endringer i programplan og studieløp 
 

Mål 1 - Øke søkertall til programmet, særlig førstevalgssøkere gjennom følgende tiltak: 

 Rekrutteringsfilmer produsert vår 2016. 

 Aktivt bruk av sosiale medier (Instagram og Facebook) for å spre informasjon om programmet 

til målgruppen (videregående elever). 

 Vurdere egne skolebesøkere. 

 Besøke karrieredager på videregående skoler – sende materiale til rådgivere. 

Mål 2 - Forsøke å få studentene raskt ut i relevant jobb gjennom følgende tiltak: 

 Øke nærhet til praksisfeltet og tilrettelegge for at studentene bygger sin kontaktnett gjennom 

kontakt med aktører fra arbeidsmarkedet underveis i studiet.  

o Eksempel – skrive bacheloroppgave i samarbeid med bedrift/organisasjon (fra vår 

2017). 

o Eksempel – besøk fra aktører i sentrale bransjer allerede i KULKOM1001, eller 

KULKOM3090. 

 Jobbe for at KULKOM-emnene skal være yrkesrelevante.  

 Forbedre ressurssider for mulig mastergrader (vår 2017). 

 Fortsette det kontinuerlige arbeidet med karriereintervjuer. 

 Skape og videreføre gode plattformer for alumni og invitere tidligere studenter på 

arrangementer. 

Endring i programplan/studieløp 

FS 

Kode 

Studie-

program 

Beskrivelse av gjennomførte eller 

planlagte vesentlige endringer 

Årsak til endringen 

 SVB-

KULKOM 

SVMET1010 byttet ut med 

SOSANT1050 i studieløp for 

sosialantropologi (høst 2016) 

SOSANT1050 gir studentene et 

metodeemne som i større grad 

skreddersydd mot sosialantropologi 

 SVB-

KULKOM 

SOSANT1400 byttet ut med 

SOSANT1300 i 3. semester for alle 

KULKOM studieløp (høst 2017).   

SOSANT1400 ikke lenger dekkende 

for kjernetematikken på KULKOM 

 SVB-

KULKOM 

SOSANT1000 og SOSANT1050 

bytter plass i studieløp for 

sosialantropologi (høst 2017) 

SOSANT1000 tas i 3. semester og 

SOSANT1050 tas i 5. semester. Det 

er fordelaktig for studentene å ta 

innføringsemnet (SOSANT1000) 

tidligere i løpet (3. semester) for å 

sikre bedre studieprogresjon.  

 SVB-

KULKOM 

PSY2012 erstattes av PSY2014 i 6. 

semester av studieløpet for 

psykologi 

Psykologisk institutt har endret på 

metodeemnene i psykologi. 

PSY2014 erstatter PSY2012. 
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5) Status for enhetenes årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning 
 

Gjennomførte aktiviteter ved KULKOM i 2016 oppsummeres her: 

Tiltak 5: Styrke rekruttering til studieprogrammene. 

Gjennomført: 

 Klassebesøk av Kongshavn videregående skole (vår 2016, vår 2017). 

 Deltakelse på fakultetets Åpen dag arrangementet (vår 2016, vår 2017). 

 Rekrutteringsfilmer produsert og publisert på programsidene (vår 2016). 

Tiltak 6: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall. 

Gjennomført: 

 KULKOM-dag (høst 2016). 

 Opprettet Instagram-konto (vår 2016). 

 Utviklet og bruker dokumentene «Hva kan en KULKOM’er?» og «ABC for KULKOM-

studenter». 

 Evaluering av studiestart for å sikre læring og forbedring (høst 2016). 

 Tett samarbeid med Programutvalget. 

 Studiekonsulent fokus på tilgjengelighet og veiledning. 

Tiltak 7: Styrke studentenes læringsutbytte, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive 

lærings- og vurderingsformer. 

Gjennomført: 

 KULKOM har innført digital eksamen i KULKOM1001. 

 KULKOM3090 gir studenter anledning til å skrive bacheloroppgave i samarbeid med en 

bedrift/organisasjon (fra vår 2017). 

Tiltak 8: Styrke arbeidslivskoblinger. 

 KULKOM3090 gir studenter anledning til å skrive bacheloroppgave i samarbeid med en 

bedrift/organisasjon (fra vår 2017). 

 Fornyet karriereintervjuer på programsider (vår 2016) 

 God samarbeid med og støtte av KULKOMs alumniforening. 

Tiltak 9: Styrke internasjonalisering av studieprogrammene. 

Gjennomført: 

 16 utreisende studenter i 2016. 

 

 

 


