
Programevaluering på nett 2014 – Organisasjon, ledelse og arbeid 
Vi gjennomførte i januar 2014 en nettevaluering av OLA. Evalueringen var todelt, en for 1. års 

studenter og en for 2. års studenter. De to evalueringene er delt opp i denne rapporten. For 1. 

årsstudentene gjelder evalueringen høsten 2013. 

Programevaluering 1. års studenter 
Antall besvarelser: 13 

De to største grunnene til at studentene søkte seg til OLA er interessen for organisasjon, ledelse og 

arbeidsliv (76,9 %) og relevans for arbeidslivet (69,2 %). Prosjektforum var også oppgitt som en sterk 

grunn til at studentene søkte (53,8 %). Tidligere kull har også oppgitt disse tre årsakene som mest 

utslagsgivende for å søke på masterprogrammet, riktignok med noe variasjon i hva som var det mest 

viktige. 

61,5 % av studentene oppgir at programmet foreløpig oppfyller forventningene til programmet. 

Dette har holdt seg stabilt for alle kullene. 

På spørsmål om studentene opplever at det er en sammenheng mellom emnene OLA4000 og 

OLA4020, svarer 46,2 % hverken enten eller og 30,8 % opplever at det er en sammenheng. Dette er 

litt svakere enn i fjor. 

I motsetning til tidligere år, valgte de fleste studentene Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk 

og språklig kommunikasjon som valgfritt emne. Arbeidsrett, som tidligere har vært det mest 

populære, var det nest mest populære emnet.  

OLA4000 

På spørsmål om i hvilken grad forelesningene utfyller pensum, svarte 76,9 % i noen eller stor grad. 

Dette er en del bedre enn i 2012. Omtrent 30 % av studentene mener at foreleser tar hensyn til at 

ikke alle har studert organisasjon og ledelse før, noe som er litt svakere enn 2012. 

Studentene som tok emnet i 2013 mener i noen mindre grad enn forrige kull at læringsmålene ble 

tydeliggjort på forelesningene. Det samme gjelder hvor fornøyde de var med den tematiske 

oppbygningen av forelesningsrekken. I og med at svarprosenten er såpass lav, kan dette alene 

forklare endringen. Studentene er uansett fornøyd med forelesningsrekkens tematiske oppbygning.  

Studentene var fornøyd med seminarene på OLA4000, og mente seminarene utfylte forelesningene 

samt tok for seg pensum i tilstrekkelig grad.  

Tilfredsheten med undervisning på OLA4000 sett under ett, er noe lavere enn i fjor. I fjorårets 

evaluering var imidlertid tilfredsheten meget høy og høyere enn den var året før der. 

Pensum oppleves som relevant for OLA, men oppleves av en del som for vanskelig. De fleste mente 

pensum var vanskelig i starten, men ble forståelig utover i semesteret. 

 



OLA4020 

53,8 % av studentene mener forelesningene på OLA4020 utfyller pensum i noen grad, noe som er litt 

lavere enn i fjor. Studentene mener forelesningene tydeliggjør læringmålene i like stor grad som 

fjorårets studenter, altså i middels og noen grad. 

Det er ingen som mener den tematiske oppbygningen av forelesningen er dårlig. Svarene fordeler 

seg jevnt på middels eller bra med hensyn til hvor fornøyde de er med den tematiske oppbygningen. 

Seminarene kommer meget godt ut i evalueringen og studentene mener seminarene utfyller 

forelesningene og pensum i stor grad. Det oppleves også at diskusjonene er gode på seminaret. 

Omtrent 85 % av studentene er fornøyd eller svært fornøyd med undervisningen på OLA4020. Dette 

er en sterk oppgang fra i fjor. 

Pensum på OLA4020 oppleves som passe vanskelig, men krever litt tid å komme inn i. Studentene 

mener pensum bare i middels grad er relevant for OLA. 

Eksamen 

Studentene mener de i middels eller noen grad fikk vist hva de kan på eksamen i OLA4000 og 

OLA4020, men de fleste vil heller ha hjemmeeksamen enn skoleeksamen. 

Studentmiljøet på OLA 

Omtrent 85 % er fornøyd eller svært fornøyd med det sosiale miljøet på OLA.  

Generelle kommentarer 

Noen av studentene opplever læringsmålene som uklare og at det er for mye pensum på OLA4000. 

Det etterlyses en tydeligere avklaring av hva som er obligatorisk og anbefalt pensum. 

Valgemnene oppleves i noen grad som lite relevant for OLA, spesielt kravet om et HF-emne. 

Programevaluering 2. års studenter OLA 
Antall besvarelser: 9 

Helhetsvurdering av OLA 

66,6 % av studentene svarer de er fornøyd eller meget fornøyd med studiet så langt. 

Prosjektforum 

66,6 % av studentene mener mandagssamlingene var relevant eller meget relevant for prosjektene. 

Dette er en oppgang fra forrige kull. Det etterspørres mer metodeundervisning på prosjektforum, 

spesielt med hensyn til intervju. 

Tilbakemeldingene viser at det ble for mye gjennomgang av prosjektene i plenum. Alle forelesere 

ønsket å få en gjennomgang. Dette har vi gjort noe med for årets kull slik at det blir mindre repetisjon 

i undervisningen om hvordan det går med hvert enkelt prosjekt. 



Masteroppgaven 

Det er mer tilfredshet med informasjon og forberedelse til masteroppgaven for dette kullet enn det 

var for kullet før. Så godt som alle mener de har fått middels eller god informasjon om 

masteroppgaven. Studentene ønsker imidlertid mer forutsigbarhet med hensyn til frister for 

prosjektskissen. Noen påpeker også at det er vanskelig å forholde seg til skriving av prosjektskissen 

ved siden av ordinær undervisning. 

Generelle kommentarer 

Utvalget av valgemner oppleves som snevert og lite relevant for OLA. Studentene ønsker å få flere 

emner å velge mellom som er direkte relevant for OLA, spesielt emner innen psykologi. 


