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Studiekvalitetsrapport for Bachelorprogrammet i statsvitenskap 2009 

 

1. INNTAKSKVALITET 

Interesser for bachelorprogrammet i statsvitenskap er fremdeles stor. Høsten 2009 var det 481 

primærsøkere til 195 plasser, mot 438 primærsøkere til 180 plasser høsten 2008. 

Poenggrensene for opptaket høsten 2009 var i ordinær kvote: 51.6 og i kvote for 

førstegangsvitnemål: 45.8.  Endringer i rangeringsreglene for opptak til grunnutdanninger gjør 

at poengsummene for 2009 ikke er direkte sammenlignbare med tallene fra 2008. 

Rekrutteringsarbeidet gjøres i stor grad fra fakultetet og UIO sentralt. Programmet har ingen 

spesifikke tiltak for minoritetsstudenter.  

 

2. RAMMEKVALITET 

Det ble ikke rapportert inn klager eller avvik på læringsmiljøet i 2009. Det er opprettet en 

læringsmiljøkontakt for studentene, og instituttet har i senere tid lenket opp informasjon om 

tilretteleggingstjenesten på alle våre programsider.  

Tilsynssensorrapport  

Instituttet bestilte høsten 2009 en rapport fra tilsynssensor som denne gangen skulle ta for seg 

erfaringer som medlem av klagekommisjonen på bacheloremnene tilbudt ved instituttet. 

Rapporten omtaler eksamensresultatene, sensuren og klageprosessen. Tilsynssensorrapporten 

viser at sensorveiledningene fungerer godt og det ble ikke avdekket eksamener som avviket i 

forhold til vanskelighetsgrad eller som ikke reflekterte emnets innhold. Når det gjelder 

sensorenes begrunnelse for karakter viser rapporten at det er forbedringspotensiale i forhold 

til å gi klare og utfyllende begrunnelser for karakter innen tidsfristen. Instituttet arbeider nå 

med å imøtekomme tilbakemeldingene fra tilsynssensor. 

 

Tiltak for førsteårsstudenter 

Informasjonsmøtet for nye studenter fulgte i stor grad malen fra 2008, som fikk positive 

tilbakemeldinger. Fagutvalget deltok med grilling etter informasjonsmøtet. Selv om dette 

krevde noe mer oppfølging enn tidligere år, er instituttet svært fornøyde med et aktivt 

Fagutvalg, som i 2009 bl.a. lanserte nye nettsider, statsvitenskap.no, med informasjon om 

http://www.statsvitenskap.no/
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relevante arrangementer. Det nye emnet STV1000 er forbeholdt programstudenter, delvis som 

et ledd i å øke kullfølelsen på programmet. I forhold til å øke kvaliteten på studieveiledningen 

er det planlagt et forum for studieveiledning hvor studiekonsulentene fra ulike institutter på 

fakultetet vil treffes for å kvalitetssikre studieveiledningen. 

 

3. PROGRAMKVALITET 

Endringer i studieløpet 

Høsten 2009 innførte ISV fordypning på 90 studiepoeng, mot 80 tidligere. Emnet STV1000 

kom inn som et innføringsemne i førstesemester og er forbeholdt studenter på 

studieprogrammet i statsvitenskap. Dette har videre ført til at studentene nå har 30 sp frie 

emner, mot tidligere 40. Se: http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/om/oppbygging-gjennomforing.xml  

 

Oppretting av organiserte kollokviegrupper 

Forsøket med organiserte kollokviegrupper fra 2008, ble videreført i en revidert form. Selv 

om det har vært relativt god oppslutning rundt påmeldingen til opplegget, har svært få levert 

oppgave. Den lave deltakelsen fra studentenes side gjør at vi nå må vurdere om dette er riktig 

bruk av ressurser. Se forøvrig programrådsreferat 10.12.09 (Sak 26/09): 

http://www.statsvitenskap.uio.no/referater/programrad/referater/programradsmote101209.html  

 

Internasjonalisering 

Studenter (MA og BA): Tallet på utreisende studenter fra ISV var i 2009 totalt 46 stk. 

Halvparten av studentene dro på ERASMUS-avtaler, ca. 25% på E.ON Ruhrgasstiepnd fra 

Forskningsrådet, og de resterende på Studentene reiser både på insituttets avtaler og på UIOs 

sentrale avtaler og andre institutters. Innreisende studenter regnes per institutt, og spesifiseres 

ikke på program. ISV hadde i 2009 42 innreisende studenter.  

 

Det er i tillegg stor interesse for statsvitenskaplige emner fra studenter som kommer på andre 

avtaler enn våre egne. Fremdeles er det ikke et fullverdig engelsspråklig emnetilbud på 

bachelornivå, og dette legger press på masteremnene. Arbeidet med å opprette et samarbeid 

med Fletcher School ble avsluttet fra Fletchers side. Det er innledet arbeid med tre nye 

ERASMUS-avtaler: University of Tampere (tidligere NORDPLUS-avtale); University of 

Kent og Univerzita Komensého, Bratislava. 

 

http://www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/om/oppbygging-gjennomforing.xml
http://www.statsvitenskap.uio.no/referater/programrad/referater/programradsmote101209.html
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Lærere: Det var ingen formell lærerutvekdling ved ISV i 2009, selv om flere av avtalene våre 

legger til rette for denne type internasjonalisering. 

 

4. UNDERVISNINGSKVALITET 

Programrådet etterstreber å ivareta læringsmålene, ved å jobbe aktivt for å forbedre 

undervisiningen, eksempelvis gjennom kollokvieopplegget. Vi  gjennomfører regelmessige 

evalueringer av emnene blant studentene bl.a. med fokus på undervisning. Emneansvarlige 

foretar i tillegg uformelle midtveisevalueringer hver gang et emne gis. Konklusjonene vi 

trekker fra disse er at vi ikke har indikasjoner på svikt. Enkelte emner har svært mye aktivitet, 

som STV1530, hvor den ordinære undervisningen suppleres med ekskursjoner og 

filmframvisninger.  

 

5. RESULTATKVALTET 

Våre programstudenter produserte i 2009 i gjennomsnitt 26.7 studepoeng. 

Studiepoengproduksjonen hos våre studenter har ligget noenlunde stabilt rundt dette tallet de 

siste årene. Ordningen med 1,2 sensorer på eksamener viderføres.  

Se for øvrig: http://www.statsvitenskap.uio.no/publikasjoner/artikler/Rasch_Eriksen_tsf.xml.   

 

Fullførte grader i bachelorprogrammet i statsvitenskap var 2009 74; i 2008 64 og i 2007 var 

det 44 fullførte grader. Unøyaktigheter i tallene kan oppstå som følge av at rydding i 

utdanningsplaner er tillagt større vekt de siste årene. Tallene for 2009 bør likevel sies å være 

realistiske. 

 

Arbeidslivsrelevans: 

Instituttet følger opp konklusjonene fra kandidatundersøkelsen 2008 , og deltar i det 

fakultetsinitierte tiltaket om å forbedre ”veien videre”-nettsidene for studentene. 

 

6. STYRINGSKVALITET 

Periodisk programevaluering 

Det ble gjennomført periodisk programevaluering av bachelorprogrammet i statsvitenskap 

våren 2009. Konklusjonene fra evalueringskomiteen var positive. Forbedringspunktene lå 

innenfor metodeundervisningen, oppøving av muntlige ferdigheter, samt å forbedre opplegget 

http://www.statsvitenskap.uio.no/publikasjoner/artikler/Rasch_Eriksen_tsf.xml
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for kollokvier/seminarer. Etter dette er metodeundervisiningen og kollokvieopplegget 

gjennomgått og endret for imøtekomme disse tilbakemeldingene.  

 

Samlet vurdering av kvalitetsarbeidet ved programmet 

Hvert semester foretas periodiske emneevalueringer. I 2009 ble det ikke avdekket alvorlige 

forhold i noen emner, men mindre justeringer vil bli foretatt på bakgrunn av studentenes 

innspill.  

 

7. KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE 

Innenfor bachelorprogrammet i statsvitenskap gjør det seg ikke gjeldende særlige behov for 

samarbeid med andre fakulteter eller institutter ved UiO, selv om det hadde vært gunstig med 

anledning til å trekke inn gjesteforelesere – og i noen tilfeller sensorer – fra andre UiO-

enheter. Instituttet arbeider videre med å bedre kvaliteten på studie-programmene på bred 

front. Vi er gjennom en periode hvor det har vært mye fokus på å finne gode måter å 

kompensere for bortfall av en del seminarer. Dette arbeidet må videreføres. Det er 

gjennomført en utvidelse av metodeemnet (regresjon/SPSS), og instituttet vil følge 

virkningene av endringen. 

 


