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Plan for periodisk emneevaluering 2016-2019  

Revidert 11.05.2016 

Emner i samfunnsgeografi blir gjenstand for en grundig evaluering med jevne mellomrom. I tillegg 

evalueres nye emner første gang de gjennomføres. Evalueringene har betydning for den 

kontinuerlige vurderingen av kvalitet og måloppnåelse i våre emner, og de utgjør en del av 

grunnlaget for det arbeidet tilsynssensor gjør. 

 Emner som tilbys årlig evalueres hver tredje gang (eksempel: 2016, 2019, 2022) 

 Emner som tilbys annethvert år evalueres annenhver gang (eksempel: 2016, 2020, 2024)   

 

1. Formål 

Formålet med evalueringen er å gi grunnlag for faglige og strategiske vurderinger omkring behovet 

for endringer i emnets opplegg og innhold. Det skal gjøres en 

vurdering av måloppnåelse og kvalitet, og om det er behov for revidering av; 

 

 undervisningsopplegg 

 vurderingsform 

 læringsmål 

 pensum 

 

2. Datamateriale 

Evalueringen skal bygge i hovedsak på studenters evaluering av emnet. Evt innspill og 

tilbakemeldinger fra deltakende vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte kan også tas med.  

 

3. Felles opplegg for studentevaluering av SGO-emner: 

1. Emneansvarlig forbereder en kort liste av punkter som det ønskes tilbakemelding på.  

2. Studentenes evaluering av emne vil finne sted under seminarundervisning, ved nest-siste 

eller siste seminar.  

3. Evaluering bør helst annonseres på forhånd og det må settes av tid for dette (inntil 20 

minutter). 

4. På seminaret, velges det 2 studenter (f.eks. PU-representanter) som leder diskusjonen og 

sammen skriver en kort oppsummering av denne. Oppsummering leveres på epost til 

emneansvarlig. 

5. Alternativt kan emneansvarlig dele ut ark med spørsmål blant studenter og samle inn etterpå. 

6. Emneansvarlig oppfordres til å bruke fokusgruppe med utvalgte studenter for mer detaljert 

tilbakemelding og diskusjon om emnets innhold. 

 

4. Resultater/konklusjoner 

Emneansvarlig presenterer og diskuterer resultatene fra studentevalueringen med studentene i siste 

forelesning. 

Emneansvarlig skal skrive en kortfattet sluttrapport som inkluderer og bygger på studentevaluering. 

Rapporten skal vurdere om intensjonene med emnet er nådd, og om det er behov for å forbedre og 

videreutvikle emnet.  
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Emneevalueringer presenteres som orienteringssak på programrådet en gang i semester. Rapportene 

legges ut på SGO studiekvalitetsside: 

http://www.uio.no/studier/program/samfunnsgeografi/studiekvalitet/.  

 

På bakgrunn av dette foreslås følgende evalueringsplan for perioden V16-H19:  

Semester Årlig emner Emner 2. hvert år 

Vår 2016 SGO1900  

SGO2100 

SGO3090 

SGO4940 

 

Høst 2016 SGO1001 

SGO1003 

SGO1910 

 

SGO4202 

SGO4403 

SGO4501 

SGO4605 

Vår 2017 SGO3200 

SGO3300 

SGO3500 

 

Høst 2017 SGO2400 

SGO4011 

SOSGEO4301 

SGO4201 

SGO4401 

SGO4601 

Vår 2018 SGO2200 

SOSGEO2301  

SGO4010 

 

Høst 2018 SGO2500 

SOSGEO4604 

 

Vår 2019 SGO1900  

SGO2100 

SGO3090 

 

Høst 2019 SGO1001 

SGO1003 

SGO1910 

 

Vår 2020 SGO3200 

SGO3300 

SGO3500 

 

Høst 2020 SGO2400 

SGO4011 

SOSGEO4301 

 

SGO4202 

SGO4403 

SGO4501 

SGO4605 

 

 

http://www.uio.no/studier/program/samfunnsgeografi/studiekvalitet/

