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Ekstern evaluering av masterprogrammet Molekylær Biovitenskap 

 

Generelle kommentarer: 

Helheten og sammenheng i studieprogrammet vurderes som god. Det er positivt at majoriteten 

av studentene vurderer faglig utbytte og kvalifisering etter endt masterstudium som 

tilfredsstillende. Blant aktive masterstudenter er minst 85 % godt fornøyd med studiet, samt at 

77% mener at studiet er som forventet. Dette er svært positivt!  

 

Karakternivået vurderes som fornuftig, og i likhet med masterprogramrådet anses det som 

positivt at noen av masteremnene har et høyere nivå. En større omlegging av undervisningen i 

masterprogrammets første semester vurderes også som vellykket og i riktig retning.  

 

Studentenes kommentarer til forbedring i ”Periodisk vurdering av masterprogrammet 

Molekylær Biovitenskap 2011” tolkes i hovedtrekk til å dreie seg om tildeling av 

masteroppgaven, valgmuligheter blant masteremner og gjennomføring/skriving av 

masteroppgaven. Disse tre punktene anses som viktige å ta tak i for instituttet videre for å 

oppnå høyere studiekvalitet med større faglig og sosialt fokus. 

 

 

Tildeling av oppgaver  

Mens 45 % synes tildelingen fungerer greit, mener hele 40 % det motsatte. Dette oppleves 

som et stort problem for mange, i hvert fall der og da (se også kommentarer i 

studentevalueringens punkt 3.3). Det oppfordres sterkt til at dette forbedres til en 

gjennomsiktig og tydelig prosess, med enhetlig informasjon fra starten av. Noen tiltak 

bør/må gjøres:  

 

Tiltak iverksatt av instituttet: 

 Tildeling av masteroppgaver er høsten 2011 flyttet til slutten av første semester, en 

endring som ikke kommer tydelig frem som et behov hos studentene fra tidligere 

evalueringer. Det blir interessant å se hvordan årets studenter vurderer denne 

endringen, men det er rimelig å anta at å velge oppgave etter gjennomført første 

semester, og med et faglig bredt utgangspunkt, vil fungere godt for de fleste. 

Tiltak som foreslås iverksatt: 

 Det vektlegges at presis og tydelig informasjon til studentene er en forutsetning for et 

godt læringsmiljø. Som instituttet skriver i sin egenevaluering er et informasjonsmøte 

for studentene i begynnelsen av første semester et forslag til tiltak. Denne ideen anses 

som en viktig del av å formidle tydelig og oppdatert informasjon om valg av 

masteroppgave, krav til gjennomføring og forventninger etc.  

 Er det noen mulighet for at to studenter kan gjøre delvis samme oppgave, men med litt 

forskjellig problemstilling eller metodikk, slik at to selvstendige oppgaver 

nødvendigvis må skrives? 

 Instituttet bør diskutere om dagens system for oppgavetildeling kan mykes opp. Det 

vil ofte være variasjon i hvor mange studenter en forskningsgruppe har kapasitet 

til/ønsker å ta opp. Et system hvor flere av studentene ender opp med sitt førstevalg vil 

være positivt for studentene. 

 

 



Skrivekurs/masteremner  

Mange studenter savner kurs i oppgaveskriving. Dette har også vært kommentert tidligere 

hvorpå programrådet i 2006 ikke sa seg enig i et slikt behov (flere grunner oppgitt). I dag bør 

studentene kunne tilegne seg tilsvarende kunnskap ved å lese tilgjengelig oppgaver og ikke 

minst være tilstede på eksamen når kandidatens oppgave gjennomgås av sensor.  

 

Tiltak iverksatt av instituttet: 

 Økt fokus på bred og solid undervisning i det første semesteret av masterstudiet 

vurderes som en riktig og vellykket endring av undervisningen fra høsten 2009 til 

høsten 2010. Studentene vurderer undervisningen som relevant og nyttig, samt faglig 

utfordrende og lærerik. I vurderingen fra høsten 2010 kommer det samtidig frem at 

enkelte tema i kurset MBV4020 kan vektlegges annerledes for å bedre reflektere 

majoriteten av studentenes behov (ved å prioritere western blot fremfor flere PC-

baserte undervisningstimer), noe instituttet også har vektlagt i sin egen endringsplan 

for høsten 2011.  

 De nyopprettede kursene ved instituttet får generelt gode tilbakemeldinger fra 

studentene, og vurderes som et godt tiltak for å tilby et variert antall emner på 

masternivå. De sosiale tiltakene som er iverksatt vurderes også om fornuftige. 

 

Tiltak som foreslås iverksatt: 

 Undervisning knyttet til etikk, statistikk og kritisk holdning til forskningsresultater 

foreslås inkludert i breddeundervisningen som gis masterstudentene. Dette vil gi 

studentene nyttige verktøy for å vurdere egne og andres eksperimentelle data, samt 

forberede studentene til skriving av masteroppgaven i siste semester. 

 Det vil være nyttig for studentene å kunne delta på et informasjonsmøte i begynnelsen 

av fjerde semester, da med fokus på skriving av masteroppgaven og gjennomføring av 

selve eksamen. 

 Ved Biologisk Institutt har man innført undervisning i skriving av vitenskapelig tekst 

som en integrert del av grunnutdanningen på bachelornivå.  I to obligatoriske 

bachelorkurs har man obligatoriske innleveringsoppgaver (korte 

forskningsprosjektoppgaver/vitenskapelige reviews) hvor studentene får individuell 

feedback på strukturering, siteringspraksis og lignende, i tillegg til noe 

plenumsundervisning. Undervisning i bruk av referanseprogrammer (Endnote) gis i et 

obligatorisk  begynnerkurs for masterstudenter. Noe tilsvarende kan diskuteres 

gjennomført også ved IMBV. 

 

 

Eksterne oppgaver/veiledning 

30 % av oppgavene gjøres ved en ekstern institusjon. Bortsett fra noen få negative 

kommentarer synes ikke dette å utgjøre noe problem, siden 89 % av de aktive studentene 

mener de får tilstrekkelig veiledning og kun 4 % har problemer med veileder. Det bør likevel 

nevnes at 15 % av uteksaminerte studenter var litt/veldig misfornøyd med veiledningen, og 19 

% mener de ville fått bedre resultat om de hadde hatt en annen veileder.  

 

Tiltak som foreslås iverksatt: 

 God veiledning underveis i masteroppgaven er en forutsetning for godt læringsutbytte 

og faglig utvikling. Det foreslås at det utarbeides en mal/kontrakt for veiledere for å 

klargjøre forskningsgruppens og masterstudentenes gjensidige forventinger og ansvar 

med masteroppgaven. 

 



 

Avsluttende kommentarer 

Nominasjonen for UiOs læringsmiljøpris for masterprogrammets første semester er spennende 

for instituttet. Fra UiOs rektor Ole Petter Ottesen sin blogg leses følgende: “…har jeg som 

målsetting at UiO skal styrke sin posisjon som et ledende europeisk forskningsuniversitet og 

lærested.” I tråd med dette utsagnet er det lovende at instituttet har ambisjoner for 

undervisningen på masterprogrammets første semester, og et godt grunnlag for å heve nivået 

på undervisningen og kvaliteten på studentenes læringsutbytte. Målet må være at det skal 

være et kvalitetsstempel å ha en mastergrad fra IMBV. 

 

 

Lykke til videre i arbeidet! 

 

Øivind Andersen 

Glenn-Petter Sætre 
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