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Kommentarer til rapporten. 

 Relevans for arbeidsliv en tydelig faktor for å søke, er vi der vi vil være i forhold til 

arbeidslivet? Farlig å la proforum bli en for god pute å hvile på. 

 Flere gode og relevante valgfrie emner må på plass. Må det informeres tydeligere om 

retningslinjene for valgfag`?  

 Notat: RETKOM4101 upopulært, føles ikke veldig relevant 

 Bedre eksemplifisering av Pensum OLA4000  

 Ønske om hjemmeeksamen som vurd.form. Mulig for 4000/4020? I hvert fall en av de? Er 

det nødvendig? 

 Vi er flinke på sosialt miljø! 

 Kanalvalg er noe som må konkretiseres (hva sendes hvor) Studiekonsulents oppgave i stor 

grad 

 OLA4060 føles rotete og lite gjennomtenkt (noe vi vel er klar over) – Må patches til neste 

gang, med eksamen, oblig, valgfritt pensum. Spørsmål om pensum er i overkant stort, eller 

kan justeres slik at noe er helt tydelig mest essensielt. 

 Gode seminarledere! Seminarer funker godt. 

 Mer eksempler og hands-on kan være et middel mot overteoretisering 
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Kommentarer: 



 Få svar gjør det vanskelig å trekke noen sterke slutninger 

 Ønsker om bedre oppfølging av gruppene på Proforum, særlig for de som kom skjevt ut og 
ikke fikk til samarbeidet. Samtidig ønsker noen mindre fokus på gruppedynamikk og prat om 
dette 

 Pensum for OLA4000 er litt stort og til tider uoversiktelig. Vanskelig å vite hvor fokus bør 
ligge. 

 2 stk etterspør mer konkret metode, og 2 stk ønsker flere obligatoriske teorifag. Om dette 
skal være obligatoriske OLA-fag, må strukturen legges om og det vil sannsynlig ødelegge for 
mulig utveksling. 

 Vi kan gjøre en bedre jobb rundt ideskisse, særlig med tanke på frister. Frist i august er lite 
hensiktsmessig. Holder det når de leverer skisse som del av OLA4060 våren, at de ikke 
leverer noe igjen før masterskisse i november? 

 Mer arbeid med å finne gode valgfag vi kan anbefale. Her har vi lagt til flere og det er bra, 
men det kan bli enda bedre. 

  

 


