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Rapport fra programevaluering av masterprogrammet i sosiologi 
2017/2018 

 Antall invitasjoner sendt: 95 

 Antall studenter som svarte på evalueringen: 25 

 Svarprosent: 26,3 % 

Metode: 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut pr. e-post til studentene to ganger i løpet av mai 2018, i 

tillegg til at en masterstudentrepresentant oppfordret studentene til å svare på evalueringen 

via Facebook og på lesesalen. Studiekonsulenten oppfordret også studentene til å svare på 

evalueringen på en forelesning. Spørsmål markert med * er obligatoriske spørsmål i 

evalueringen. 

Data fra spørreundersøkelsen: 

STUDIESTART 

Fikk du det du trengte av praktisk informasjon for å komme igang med studiene?  * 

 

Opplevde du å bli tatt godt imot når du begynte? * 

 

FAGLIG INNHOLD OG UNDERVISNING 

Er du enig eller uenig i følgende utsagn?: * 

"Programmet har en fornuftig sammensetning av emner og jeg ser hva som er 

hensikten med programmet" 
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Er det noen sosiologiemner/sosiologiske temaer du savner i programmet? * 

 

Hva synes du om forholdet mellom organisert undervisning og arbeid på egenhånd? * 

 

Hvor tilfreds er du med kvaliteten på undervisningen hittil i programmet? * 

(på en skala til 1-5 der 1 er misfornøyd og 5 er svært fornøyd) 

 

Er det emner hvor du har vært spesielt godt fornøyd med eget læringsutbytte? * 
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Er det emner hvor du har vært misfornøyd med eget læringsutbytte? * 

 

 

Hvor tilfreds er du med eksamensformen på emnene på programmet? * 

(på en skala fra 1-5 der 1 er misfornøyd og 5 er svært fornøyd) 

 

ARBEIDSINNSATS OG PROGRESJON 

Hvordan opplever du den samlede arbeidsmengden i programmet? * 

 

Hvor mye tid bruker du på studier i uka? * 
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Hvis du har jobb ved siden av studiene, hvor mange dager i uka jobber du i 

gjennomsnitt? * 

 

Regner du med å bli ferdig med masterprogrammet på normert tid (2 år)? * 

 

Er det viktig for deg å bli ferdig på normert tid (2 år)? * 

 

LÆRINGSMILJØ 

Opplever du å ha tilstrekkelig mulighet for kontakt med de som underviser på 

emnene? * 

Foreleser, seminarleder, etc. 

 

Hvilke muligheter benytter du for kontakt med de som undervisere på emnene? * 
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Opplever du å ha tilstrekkelig mulighet for kontakt med studiekonsulenten? * 

 

Trives du på studiet ditt? * 

 

Syns du programutvalget i sosiologi ivaretar dine interesser godt nok? * 

(Programutvalget skal jobbe med faglige og studierelaterte saker og representere 

sosiologistudentene overfor instituttet og i SVSU, instituttstyret, programrådet og 

andre fora) 

 

 

YRKESRELEVANS 

Opplever du at studiet i sosiologi gir deg kunnskap du kan nyttiggjøre deg i 

arbeidslivet? * 

 

Har du deltatt i mentorordningen? * 

http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/jobb-studier/mentorordning.html 

 

http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/jobb-studier/mentorordning.html
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Deltok du på arbeidslivsarrangementet med pizzafest 12. oktober 2017? (Svar ja selv 

om du kun deltok på arbeidslivsarrangementet) * 

Lenke til arrangementet på din beskjedside:  

www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/beskjeder/arbeidslivsarrangement-iss.html 

 

Hvordan opplevde du arrangementet og yrkene som ble presentert? * 

 

Bør dette være et årlig arrangement? * 

 

Hva var grunnen til at du ikke deltok? * 

 

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstand: "Det er viktig at instituttet har 

arrangementer hvor de viser frem ulike yrkesveier og hva du kan bli" * 

 

http://www.uio.no/studier/program/sosiologi-master/beskjeder/arbeidslivsarrangement-iss.html
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OPPSUMMERING 

Har programmet så langt svart til forventningene dine? * 

 

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER OM DEG 

Kjønn * 

 

Alder * 

 

Når begynte du på masterprogrammet? * 

 

Tok du din bachelorgrad ved UiO? * 

 

Ved hvilket annet universitet/høyskole tok du din bachelorgrad? *  

 Høgskolen i Sør-øst Norge, Vestfold (1 student) 

 NTNU (3 studenter) 
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 Nord Universitet (1 student) 

 UiS (1 student) 

 Høgskolen i Lillehammer (1 student) 

 The University of Warwick, Storbritannia (1 student) 

 University of Essex, England (1 student) 

 Universitet i Teheran (1 student) 

Kom du rett fra bachelorstudier eller hadde du en pause i studiene? * 

 

 


