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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i året som har gått:  
 

 Implementering av endringer som ble gjort av kurstilbudet i 2018. 
 

 Implementering av tiltak for bedre oppfølging av innreisende studenter samt mottak av 
studenter ved oppstart. 

 

 Iverksetting av tilsynsordningen.  
 

2. Evalueringer som er foretatt (kort om typer og gjennomføring)  
 
Sluttevaluering kurs høst og vår 2019. 
 
Det gjennomføres evalueringsmøter to ganger i semesteret. Her diskuterer programledelsen og 
studentrepresentantene de enkelte kursene, administrasjonen og læringsmiljøet. Ved dette 
møtet går vi også igjennom resultatene fra evalueringsskjemaene (nettskjema) som sendes til 
studentene i etterkant av hvert kurs. Det er stor variasjon på svarprosenten ved evalueringene 
som sendes ut. Utover dette har vi programrådsmøter 1-2 ganger i semesteret der 
studentrepresentantene får mulighet til å sette opp saker på agendaen de mener trenger spesiell 
fokus.  
 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer  
 
Tilbakemeldingene fra studentene har vært jevnt over tilfredsstillende. Svar fra evaluering gjort via 
spørreskjema i tillegg til en generell oppsummering tilsier at studentene er generelt fornøyd med 
både kurs og oppfølging. Det er noen kurs som går igjen der vi ser studentene har mer utfordringer.  
 
Studentene melder om ujevn fordeling av arbeidsmengde på ulike kurs og har stilt krav til en 
gjennomgang av sammenhengen mellom antall undervisningstimer, litteraturomfang, og antall 
studiepoeng fordelt på ulike kurs. Dette ses spesielt i sammenheng med sammenslåing av 5 stp. kurs 
til 10 stp. kurs.  
 

Det er også blitt gitt tilbakemeldinger på at det er for mye overlapp mellom de ulike 
spesialiseringene etter at vi har kuttet ned på antall kurs.  
 

2.2. Hvilke tiltak er iverksatt?  
Etter ønske fra studentene og tilbakemelding fra emneevalueringene tilbød vi høsten 2019 
studentseminarer ved ett av de obligatoriske kursene (HMET 4100). Dette er et kurs vi ser 
studentene har særlig utfordringer med. Seminarene ledes av en av våre 2-års studenter og er 
lønnet av instituttet.   
 
Det ble gjort endringer av kurstilbudet f.o.m. kull 2019. Fokuset har i hovedsak vært å redusere 
antall kurs og ikke øke selve studieporteføljen. Vårsemesteret 2019 tilbød vi to nye kurs på 10 
stp.  I 2019 gikk vi også over til å tilby kun obligatoriske og elektive emner. Dette som et tiltak for 
å gjøre det enklere, mer intuitivt og forutsigbart for studentene å velge emner i graden.   



Årsrapport for 2019- HEPMA  

Endringen ble også gjort med tanke på å minimere undervisningsbelastningen for de faste 
ansatte. Til tross for færre kurs og sammenslåing av kurs så opplever vi fortsatt en stor 
undervisnings- og veiledningsbelastning på de som er fast ansatt. Vi ser det som en 
kontinuerlig utfordring å balansere undervisning og forskning ved HELED.   
 
Vi jobber kontinuerlig med å etablere flere muligheter for «interships» for våre engelsktalende 
studenter. Dette har blitt bedre, men fortsatt ikke optimalt. I forbindelse med at vi nå har kuttet 
ned på antall kurs, så bør vi i fremtiden kunne garantere for at alle studenter som velger 
HMAN4230 (Internship) skal få innvilget plass.    
 

Erasmus studentene som avlegger studiepoeng ved vår avdeling har tidligere falt utenom. Vi har 
nå hatt større fokus på å ivareta denne gruppen studenter ved å blant annet sikre de tilstrekkelig 
informasjon ved ankomst samt inkludere de i arrangementer ved oppstart. 
 

2.3. Hva skal iverksettes?  
Oppfølgingstiltak  
- Vi har i 2019 rekruttert professor Jon Magnussen som tilsynssensor for HEPMA  
- Flere eksamensoppgaver skal digitaliseres. Dette inkluderer også innlevering av 
masteroppgaven i Inspera. 
- Vi utforsker ulike læringsverktøy for å inkludere studentene mer aktivt i undervisningen slik at det 
blir mindre enveis kommunikasjon.  
 

2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge  
 

 
3. Bruk av tilsynssensor  
 
Tilsynssensor vil levere rapport for 2020.  
 

4. Læringsmiljø  
Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc.  
Programmet får generelt tilfredsstillende tilbakemeldinger på dette punktet. Vi har jevnlig 
invitert til informasjonsmøter der studentene også har mulighet for å ta opp spørsmål med 
studiekonsulenten og programleder.  I forbindelse med oppstarts uken ble det arrangert felles 
informasjonsmøte, «faddergrupper» og studentsammenkomster for EU-Hem og HEPMA 
studentene.  

 
5. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd  
Antall søkere: 657 
Antall gitt tilbud: 64 
Antall studenter svarte ja: 38 
Antall studenter møtt: 32 
 

 
Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/  
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6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk  
Antall uteksaminerte 2018: 21 

 
Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/  
 
7. Rekruttering  
 
Tiltak for å få søkere til programmet  
Fokuset i 2019 har ligget på en felles markedsføringsstrategi for samtlige programmer ved 
instituttet.  

 

 
8. Internasjonalisering  
Mulighet for utreisende og innreisende 
HEPMA- studentene har i utgangspunktet flere utvekslingsmuligheter, men det er fortsatt få som 
ønsker å benytte dem. Det jobbes stadig med å finne en avtale for studentene på spesialisering 
innen Økonomisk Evaluering.  Avtalen vi har med Oxford Brookes University har vært noe uklar i 
forbindelse med den politiske situasjonen i Storbritannia. Per i dag er vi usikre på hva som skjer 
med avtalen i tiden fremover. Vi hadde i 2019 Èn student på utveksling, til Oxford Brookes.  
 
Vi har flere innreisende studenter fra alle våre partnere som er svært fornøyd med både kurs og 
læringsmiljø og organisering. HEPMA er et populært studium for studenter på 
partnerinstitusjonene. Det er høy kvalitet på undervisningen- og all undervisning foregår på 
engelsk.  
  

 


