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Institutt for statsvitenskap, ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø 

1.0 Oversikt over studietilbudet  

1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet i 
rapporteringsperioden, og begrunnelsen for disse endringene.  

Tabell 1.5.1 Vesentlige endringer i program* 

FS kode Navn program og/eller studieretning, 

inklusive årsenheter 

Beskriv vesentlige endringer i studietilbudet i 

studieåret i 2005-2006 

SVM2-STV Fra og med H2005 ble det gjort 

vesentlige endringer. Disse var: 

 

Gradvis er det innført et større innslag 

av fellessamlinger for studentene (se 

nedenfor om STV4900), dvs. for 

første-, andre-, tredje- og 

Endringene i programmet har ført til at 

gjennomføringsprosenten har økt 

betraktelig våren 2006. 20 av de ca. 60 

studentene som ble tatt opp høsten 2004, 

gjennomførte hele beløpet på normert tid, 

dvs. en gjennomføringsprosent på rundt 

33. Det er opp fra 18 prosent fra forrige 

semester. 

 

Ser en på masteroppgavedelen isolert, må 

en legge til 14 kandidater; i alt var det 

altså 34 studenter som ble ferdig med 

masteroppgaven på to semestre (H-05/V-

06). Det var 54 studenter som fikk 

oppnevnt veiledningsutvalg H-05. Med 

utgangspunkt i dette tallet, er det 63 

prosent av studentene som ble ferdig med 

oppgaven sin innen tidsfristen. Noen av 

studentene som fikk veileder viste seg 

ikke å være reelle studenter (falt fra av 

ulike grunner). I realiteten var det 49 

studenter som skrev fremdriftsrapport 

etter ett semester, og som besto 

veiledningsseminaret. Tar vi 

utgangspunkt i dette antallet, gir det en 

gjennomstrømning for 

masteroppgavedelen isolert på 69 prosent. 

Dette er en markant økning fra tidligere 

semestre. (Det er ikke mange årene siden 

vi lå på godt under 10 prosent.) 

  

Tallene reflekterer at vi har mange 

dyktige studenter som er villige til å legge 

ned den arbeidsinnsatsen som er 

nødvendig for å komme gjennom det som 

utvilsomt er landets mest krevende 

masterstudium i statsvitenskap (bl.a. ut 

fra antall sider pensumstoff og antall 

skoleeksamener og hjemmeoppgaver).  

Tilbakemeldingen fra sensorene tyder 
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fjerdesemestersstudenter. Dette, 

sammen med det forholdet at alle 

studenter forventes å ta et 30 sp 

metodeemne i første semester, er med 

på å skape en ”kullfølelse” blant 

studentene. 

heller ikke på at forbedringen i 

gjennomstrømning har ledet til en 

merkbar, generell svekkelse av kvaliteten 

på masteroppgavene. 

   
 

 
Tabell 1.5.2 Etablering, nedlegging og vesentlige endringer i emnegrupper* 

Navn på 

emnegruppe  

FS-kode for 

tilhørende 

emnekombinasjon 

Emnegruppens 

omfang 

(studiepoeng) 

Nedlagt* 

studieåret 

2005-2006 

Igangsatt 

studieåret 

2005-2006 

Beskriv vesentlige 

endringer i 

emnegruppe 

studieåret  2005-

2006 

40-gruppe i 

statsvitenskap 
40-STV 40   40-gruppen i 

statsvitenskap utvidet 

til å omfatte alle BA-

emner med STV-

kode, unntatt 

STV3090. I tillegg 

har STV1530 

kommet til som et 

nytt emne f.o.m V-

06.  

Veiledningsseminar STV4900 10   V06 etablert 

skriveverksted 

for  4. semester 

studentene 

      

1.6 Vurdering av behov for fremtidige vesentlige endringer i studietilbudet 

 

Tabell 1.6 Behov for vesentlige endringer 

FS kode Navn og på program og/eller 

studieretning og inkludert årsenhet og 

emnegrupper 

Beskriv vesentlige endringer som planlegges gjennomført i 

studieåret 2006-2007 

STV4990 Masteroppgaven i statsvitenskap Vi vil vurdere nærmere om det er mulig å bygge 

former for muntlige presentasjoner inn som del av 

vurderingsgrunnlaget ved bedømmelsen av 

masteroppgaver. Slike ordninger vil kunne erstatte 

muntlig eksamen, og bidra til administrative 

gevinster i forbindelse med gjennomføringen av 

masteroppgavesensur. I og med at et så stort antall 

studenter nå leverer masteroppgaven ved utløpet av 

tidsfristen (i slutten av semesteret), er selve 

eksamensavviklingen en stor utfordring. 

 

2.0 Overordnet vurdering av studiekvaliteten ved instituttet 

Vi forutsetter at tallmaterialet som legges inn i rapporten av fakultetet sendes instituttet for 

kvalitetssikring. 

2.2. Kvalitative data 
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2.2.1 Evalueringer 
Instituttene bes om å beskrive hvordan evalueringer er brukt/ planlagt brukt i utviklingen av studietilbudet:  

 
Tabell 2.2.1 Evalueringer 

Evalueringer 

gjennomført 

Viktige funn for 

instituttets studietilbud 

(positive og negative) 

Tiltak* Ønske om støtte 

fra Fakultetet 

eller 

Universitetet 

sentralt 

Gjennomført Planlagt 

Periodiske 

emneevalueringer 
BA: Gjennomført for 
STV1200, 1520, 2200, 

1201, 2310 og 2410. 
Tilbakemeldingene fra 

studentene synes å være 

gode, men materialet er 

ikke blitt grundig 

analysert ennå. 

   

I tillegg laget 

Fagutvalget omfattende 

evalueringsrapport som 

ledet til diskusjoner i 

programråd og 

oppfølging i form av ny 

og mer detaljert 

seminarmanual (med 

detaljerte anvisninger 

om gjennomføringen av 

seminarene) og forsøk 

med nye måter å 

organisere seminarene 

på (STV2310) 

 

MA:  
Vi har gjennomført  

periodiske 

emneevalueringer 

for våren 2006. Disse 

emnene ble evaluert: 

STV4302B 

STV4225B 

STV4405 

(STV4900) 

 

H06 vil følgende emner 

bli evaluert: STV4119B, 

STV4230B, STV4306B, 

STV4429B 

 
Studentene er svært 

fornøyde med 

foreleserne og pensum.  

De er noe delt i synet på 

de intensive 

undervisningsperiodene. 

På den ene siden er de 

svært fornøyd med at de 

kan konsentrere seg om 

et emne av gangen. På 

den andre siden sier 

enkelte studenter at de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringene har ikke 

ført til spesielle tiltak. 

 

Fordeler og ulemper 

med det å gi valgfrie 

masterkurs intensivt vil 

bli grundigere 

gjennomgått etter at 

ordningen har virket 

noen år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H06 vil følgende 

emner bli evaluert:   

STV1100 

STV2300 

STV2210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H06 vil følgende 

emner bli evaluert:  

STV4119B 

STV4230B 

STV4306B 

STV4429B 
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får liten tid til å la faget 

modnes når et emne går 

over kun seks uker (selv 

om samlet tid til 

disposisjon på emnet 

ikke ville blitt lenger 

dersom emnet gikk over 

hele semesteret). 

Svarprosenten var 

samlet sett for alle 

evalueringene på 41 %. 

 

Det er innført 

fremdriftsrapporter og 

relativt omfattende 

midtveisevalueringer i 

forbindelse med 

masteroppgavearbeidet 

(innen rammen av 

STV4900). Rapportering 

kreves av alle, og dette 

materialet gir derfor et 

godt grunnlag for å 

forstå studentenes 

oppfatninger av mange 

sider studieordningen. 

 

PECOS:  
Alle PECOS- emner gitt 

H05 ble evaluert på 

evalueringsseminar i 

desember 05. Studentene 

var lite samstemte i sine 

vurderinger, men mange 

gav uttrykk for et ønske 

om å styrke emnenes  

flerfaglige profil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdriftsrapporter har 

gitt grunnlag for å gripe 

inn ved i 

(unntaks)tilfeller der 

veiledningen ikke 

fungerer tilfredsstill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringen av 

innføringsemnet 

PECOS4000 har ført til 

en utvidelse av antallet 

forelesninger på 

PECOS4000 for å 

kunne imøtekomme 

ønsket om å styrke 

dette emnets flerfaglige 

profil. 

Tilsynssensor BA: Rapport kun for H-

05. Tatt til etterretning, 

og ikke noe å melde 

mht. kvalitetssvikt. 

 

MA: 

Rapport kun for H-05. 

Tilsynssensorene uttaler 

at det stort sett er godt 

samsvar mellom 

pensum, læringsmål og 

eksamensoppgaver. Et 

par emner synes 

eksamensoppgavene å 

være uklare og mer 

krevende enn 

gjennomsnittet og avsatt 

tid er noen ganger for 

liten. Læringsmålene er 

av og til uklart formulert 

i emnebeskrivelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA: Emneansvarlige 

har blitt varslet i de 

tilfellene hvor 

eksamensoppgavene er 

uklare eller for 

omfattende og/eller 

krevende. 

 

Vi forbedrer 

emnebeskrivelsene i 

tråd med 

tilsynssensorenes 

påpekninger. 
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Kandidatundersøkelsen 

for cand.polit/econ 

2000-2004  

Våre masterstudenter får 

seg stort sett jobb etter 

rimelig tid (hovedsakelig 

innenfor offentlig sektor, 

men er også representert 

i privat sektor).  

 

 

 

 

 

Ikke relevant for PECOS 

 

 

 

Et nettbasert alumnus-

nettverk for 

statsvitenskap er blitt 

lansert, og det er satt av 

ressurser til dette 

arbeidet.  

 

 

 

 

 

 

Videreutvikle, i 

samarbeid med 

UNIVETT og 

tidligere/nåværende 

studenter,  

alumnus-

nettverket. Å 

arrangere alumnus-

møter. 

 

 

Er i ferd med å 

etablere et 

nettbasert 

alumnusnettverk 

for bedre å kunne 

følge studentene 

etter avsluttende 

eksamen. 

 

 

 

Periodiske 

programevalueringer** 

Evalueringsrapporten er 

levert fakultetet. 

Rapporten har vært 

drøftet i programrådet. 2 

av medlemmene av den 

eksterne 

vurderingskomiteen var 

til stede under 

diskusjonen, noe som 

var positivt. Rapporten 

peker bl.a. på 

utfordringer knyttet til at 

mange av studentene i 

programevalueringen 

rapporterte at deres 

forventninger til 

programmet ikke er 

innfridd. Vi vet lite om 

hvilke forventninger 

studentene hadde da de 

søkte PECOS og lite om 

hvordan disse 

forventingene ble 

dannet, men vi har 

gjennomført flere tiltak 

som tar sikte på å 

tydeliggjøre 

programmets profil og 

oppbygging og hvilke 

krav vi stiller til 

studentene.  

 

 

Kvalitetssikring av 

opptaket er viktig for å 

sikre at de studentene 

som tas opp har gode 

faglige forutsetninger 

for å gjennomføre 

programmet. Nye krav 

til dokumentasjon av 

søkernes relative 

ferdigheter ble innført 

f.o.m. opptaket 

sommeren 2006. 

Virkningen så langt 

ikke kjent. 

Programrådet har 

diskutert bruk av 

standardiserte tester, 

men ønsker foreløpig 

ikke å benytte slike 

som del av 

opptaksprosessen.  

 

Nye krav til innholdet i 

motivasjonsbrevet som 

følger søknaden innført 

fra samme opptak: Det 

er nå et krav om at 

studenten gjør rede for 

hvilken disiplin 

han/hun ønsker å ha sin 

forankring innenfor 

gjennom hele studiet. 

Det har tidvis tidligere 

vært et problem at noen 

av studentene ikke 

synes å ha vært 

tilstrekkelig klar over at 

vi krever at studentene 

skal ha en disiplinær 

forankring gjennom 

studiet. Ingen av de 

Arbeidet med å 

tydeliggjøre 

programmets 

læringsmål vil bli 

avsluttet denne 

høsten. Det er særlig 

viktig å tydeliggjøre 

ferdighetsmålene, 

slik at det bl.a. 

tydelig fremgår at 

studentene 

forutsettes å kunne 

arbeide selvstendig 

med komplekse 

oppgaver.   

 

Arbeidet med å 

tydeliggjøre og 

forbedre den 

nettbaserte 

informasjonen om 

programmet er en 

mer eller mindre 

kontinuerlig 

utfordring. 

 

En vedvarende 

utfordring for et 

engelskspråklig, 

disiplinbasert 

flerfaglig 

masterprogram er at 

tilbudet av relevante 

engelskspråklige 

emner varierer 

sterkt mellom 

instituttene. Dette 

gjør at noen 

studenter utvilsomt 

får et mer helhetlig 

studieløp enn andre 
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Ønske om støtte fra Fakultetet eller Universitetet sentralt: Evalueringskomiteen gav uttrykk for at 

PECOS burde få drahjelp fra UiO sentralt eller fra fakultetet i arbeidet med å få flere miljøer til å utvikle relevante 

emner, herunder metodeemner. Fra programmets side vurderes en eventuell slik støtte utelukkende positivt. 
 

Tilbakemelding på nytten av periodisk programevaluering: Den gruppen som evaluerte PECOS i vår 

gjorde en samvittighetsfull jobb og hadde mange gode observasjoner og innspill. Noen av 

innspillene er enklere å følge opp enn andre, andre kommer vi neppe til å følge, men jeg opplevde 

det uansett som nyttig å bli evaluert. Også innspill som ikke fører til endringer kan være nyttige, 

de tvinger en i det minste til å tenke grundig gjennom hvorfor en velger å holde fast ved bestemte 

måter å organisere ulike forhold på.  

Grundig kjennskap til det programmet som skal evalueres og selve programtanken er antakelig en 

forutseting for å kunne gjøre en god jobb i en slik gruppe. 

 

 

studentene som ble tatt 

opp i sommer har gitt 

uttrykk for at dette 

kravet var ukjent ved 

opptak, så tiltaket ser ut 

til å ha den ønskede 

effekten.  

 

 

studenter. Fra et 

PECOS-ståsted er 

det derfor et klart 

ønske om at flere 

fagmiljøer tilbyr 

relevant 

undervisning på 

engelsk, aller helst i 

vårsemestrene. 

Ettersom vi ønsker 

at våre studenter 

også skal ha et solid 

metodegrunnlag 

innenfor sin egen 

disiplin, er det også 

et sterkt ønske fra 

PECOS’ side at 

flere disipliner tilbyr 

engelskspråklig 

metodeundervisning 

på masternivå. Vi 

ønsker å ta opp 

studenter med 

variert fagbakgrunn, 

men det er per i dag 

en åpenbar spenning 

mellom dette ønsket 

og vår evne til å 

sikre alle studentene 

på programmet et 

likeverdig 

studietilbud. Vi 

ønsker ikke å løse 

denne spenningen 

ved å homogenisere 

studentmassen, men 

det er likevel ikke 

en mulighet vi kan 

utelukke at vil 

tvinge seg frem.  
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2.2.2/2.2.3 Oppfølging av UiOs studiekvalitetsplan
1
 og SV-fakultetets årsplan

2
 for 2006 

 

1. Styrke program og kulltilhørigheten: 

Master: Våren 2006 etablerte vi kullkomité for 1. semesterstudentene våre. Den ble godt mottatt 

og ordingen er i ferd med å bli institusjonalisert. Tilbakemeldingen fra studenter og ansatte er at 

kulltilhørigheten er styrket betraktelig. 

 

Pecos: Fagutvalget på Pecos er selv ansvarlig for å arrangere kullskapende tiltak. Fagutvalget 

arrangerer både sosiale og faglige tilbud for alle programstudenter, dvs både første og andre års 

studenter. I den sammenheng instituttet besluttet at det hvert semester skal settets av midler til 

faglige og sosiale tiltak som fagutvalget disponerer. I tillegg arrangerer programledelsen en årlig 

juleavslutning i tilknytning evelueringsseminaret i desember. 

 

2. Overganger fra tverrfaglige bachelorprogram til disiplinære masterprogrammer: 

Det er laget gode overganger fra tverrfaglige bachelorprogram til masterprogrammet, se 

http://www.statsvitenskap.uio.no/studier/Opptaksgrunnlag.html 

 

3. Styrke oppfølgingen og veiledningen av masterstudenter: 

Master: Veiledningsordningen er betraktelig styrket ved at den er organisert som obligatorisk 

støtteemne til masteroppgaven, og den gis 10 SP uttelling. Alle mottar veiledningskontrakt og det 

organiseres 4-5 felles veiledningsmøter i tillegg til det ordinære veiledningsforholdet. 

 

Pecos: Har innføring av workshop om akademiskforfatterskap også i 3. semester (i tillegg til 

1.semester) 

 

4. Heve og kvalitetssikre den pedagogiske kompetansen hos lærerne: 

Det er ikke satt iverksatt spesielle tiltak i rapporteringsperioden. (Kompetansehevende tiltak har i 

de to foregående semestrene vært rettet inn mot å bedre stabens forutsetninger for internasjonal 

publisering, bl.a. med kurs for alle ansatte og kurs for stipendiatene.) 

 

Pecos: Alle emner evalueres av studentene på evalueringsseminar i desember hvert år. 

 

Del 2 Videreutvikling og forankring av kvalitetssystemet  
 

Arbeid med forbedring av kvaliteten på studietilbudene ved Institutt for statsvitenskap pågår kontinuerlig, 

og da langs alle de relevante dimensjonene innenfor kvalitetssystemet (inntakskvalitet, rammekvalitet, 

programkvalitet, undervisningskvalitet, resultatkvalitet og styringskvalitet). Veldig mye oppmerksomhet 

har i den senere blitt viet forskjellige former for studentevalueringer, og krav om rapportering i tilknytning 

til disse. Instituttet er seg imidlertid bevisst at dette kun er en del av det totale kvalitetsarbeidet, og anser 

det viktig at evaluering og rapportering finner former som ikke stjeler for mye ressurser og 

oppmerksomhet fra det som er basisvirksomheten, nemlig undervisning og forskning. Evalueringer er et 

av flere virkemidler i kvalitetsarbeidet, og ikke et mål i seg selv. 

 

 

 

Administrasjonen har laget en egen nettside med beskrivelse av rutinene for kvalitetssikringsarbeidet ved 

ISV, se http://www.statsvitenskap.uio.no/studier/Deltakerevaluering.html  

                                                 
1
 Studiekvalitetsplan for 2006: http://www.kvalitetssystem.uio.no/utdanning/planer-

satsning/Studiekvalitetsplan_for_%202006.pdf  
2
 SV-fakultetets årsplan http://www.sv.uio.no/om_sv/aarsplan/2006/aarsplan_2006.pdf 

http://www.statsvitenskap.uio.no/studier/Deltakerevaluering.html
http://www.kvalitetssystem.uio.no/utdanning/planer-satsning/Studiekvalitetsplan_for_%202006.pdf
http://www.kvalitetssystem.uio.no/utdanning/planer-satsning/Studiekvalitetsplan_for_%202006.pdf
http://www.sv.uio.no/om_sv/aarsplan/2006/aarsplan_2006.pdf
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(NB! Siden er ikke endelig ferdigstilt)  

Hensikten med siden er å etablere rutiner ved ISV som:  

- gjør det enkelt for emneansvarlige å bidra til at det gjennomføres hensiktsmessige former for midtveis- 

og sluttevalueringer  

- tydeliggjør arbeidsdeling og ansvar mellom administrasjon og vitenskapelig ansatte  

- sikrer at det innrapporteres at en eller annen form for underveisevaluering er gjennomført 

(midtveisevalueringer kan skje helt uformelt i små masteremner)  

- etablerer oppfølgingsrutiner for evaluering 

 

Som nevnt er kvalitetsarbeidet knyttet til mange dimensjoner. Vi har for eksempel vært opptatt av 

inntakskvalitet i forbindelse med masterstudiet, og arbeider med å sikre at studenter vi tar opp fra eksterne 

høyskoler har tilstrekkelig forutsetninger, og – ikke minst – at de eksterne institusjonene praktiserer 

karakterskalaen på en slik måte at våre egne bachelorstudenter ikke blir systematisk disfavorisert i 

konkurransen om masterplasser. Et neste trinn i arbeidet med inntakskvalitet vil være å profilere studiene 

bedre, slik at god søkning til dem opprettholdes. 

 

Når det gjelder rammekvalitet kan det særlig nevnes en oppgradering av lokalene som benyttes i 

masterundervisningen (bl.a. med PC/projektor i lokalene). Vi vil nå se nærmere på bruken av 

lesesalsplasser, for å sikre at studenter som arbeider med masteroppgaver får best mulige 

arbeidsbetingelser i denne viktige fasen av studiet. 

 

Det som har vært det primære de siste semestrene er imidlertid resultatkvalitet, dvs. det å bidra til at 

studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomføring blir best mulig. En rekke tiltak har 

bidratt til at oppfølgingen av studentene på begge nivåer, men i første omgang særlig på masternivået, er 

bedret. Vi har lagt vekt på å øke de faglige kravene, snarere enn å senke dem; samtidig arbeider vi med å 

tydeliggjøre kravene som stilles – herunder hvilke kriterier som vektlegges ved bedømmelse av bachelor- 

og masteroppgaver. I arbeidet med å øke resultatkvaliteten, har forskjellige former for evalueringer vært 

ett av flere nyttige redskaper. 

 

Også styringskvalitet er det arbeidet med, for å sikre tilfredsstillende rutiner i – og fornuftig 

dimensjonering av – kvalitetsarbeidet. Det er viktig ikke bare å ha høye mål for kvaliteten på 

studietilbudet, men også evne til å iverksette tiltak som er nødvendige for å oppnå målsettingene. Dette 

krever at en løpende har et godt informasjonsgrunnlag (herunder statistisk underlagsmateriale av ulik art), 

og dette er ting vi vil arbeide videre med. 

    

 

 

 

Per Kristen Mydske  Bjørn Erik Rasch  Anne Julie Semb 

Bestyrer   Programansvarlig  Programansvarlig (PECOS) 


