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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2012. 

Beskrivelse: Tiltak, gjennomføring, resultat, sterke og svake sider 

Det ble i vår arrangert en studietur for IMA og BA til København. Turen var svært 

vellykket og skapte godt faglig og sosialt samhold blant BA- og IMA-studentene. Vi tror at 

turen bidrog til det store søkertallet fra BA dette året - noe HELED ser på som svært 

positivt.  

2.  Evalueringer som er foretatt (kort om typer og gjennomføring) 

Det er gjennomført to midtveisevalueringer (høst og vår) hvor studentrepresentanter fra 

begge kull har vært tilstede. Ved disse møtene har programleder og studiekonsulent møtt 

som representanter for Avdelingen. I disse møtene gir studentrepresentantene en 

tilbakemelding på hvert emne og hensikten er at man skal kunne gjøre justeringer 

underveis om det er noe som ikke fungerer ved undervisningen. Videre er det gjennomført 

to programrådsmøter hvor programledere fra IMA og BA deltar sammen med 

søylerepresentanter (økonomi, medisin og ledelse), en representant fra BA og en fra IMA, 

samt studiekonsulentene. 

2.1.  Hovedtrekk fra alle evalueringer 

Sterke og svake sider ved utdanningstilbudet. Hvilke deler fungerer bra, hvilke 

problemer har blitt rapportert? 

Midtveisevaluering vår: Studentrepresentantene gav uttrykk for at de var fornøyde med 

de fleste fag.  Men ett av emnene var i følge studentene utrukturert og manglet en rød tråd, 

og det ble gitt tilbakemelding om dette til faglærer. 

 

Programrådsmøte vår: Det ble informert om endringene på IMA- strukturen (som følge av 

Joint Degree) som starter høst 2013, og kvalifikasjonsrammeverket. I tillegg ble 

midtveisevalueringene gjennomgått både for BA og IMA. 

 

Midtveisevaluering høst: Studentrepresentantene gav uttrykk for at de var fornøyde med 

de fleste fag.  Det var noe misnøye med tidspunktene noen forelesninger var satt opp på 

(for noen ble noen dager veldig fullbooket). Videre var det noe kommunikasjonssvikt i et 

emne som ble holdt. Studentene etterlyste også mer oppdatert litteratur på biblioteket. Av 

fagsosiale ting ønsket de å få til en filmkveld med debatt. 

 

Programrådsmøte høst: Ved dette møtet ble det mer informasjon om Joint degree og 

hvordan den vil påvirke strukturen til IMA.  Lesesalsproblematikken ble tatt opp (for lite 

lesesaler). Det ble informert om de nye tilsynssensorene og deres oppgaver, og 

midtveisevalueringene til IMA og BA ble gjennomgått. 

2.2. Hvilke tiltak er iverksatt 

Etter hver midtveisevaluering informerer programlederne lærerne om tilbakemeldinger 

fra studentrepresentantene.  

Noen av temaene ble tatt videre til programråd og lærermøte, og det er nå bestemt at 

forskergruppene skal sørge for at biblioteket har oppdatert literatur. Videre ble det 



arrangert en film- og debattkveld for studentene hvor to av professorene ved HELED 

deltok. Når det gjelder timeplanlegging, tar vi det til etterretning i neste runde.  

 

2.3.  Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

Sørge for å følge eksterne forelesere bedre opp. Legge en mer fornuftig timeplan for 

studentene. 

2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

Det blir fra høst 2013 helt nye emner ved IMA.  

3.  Bruk av tilsynssensor. 

Tilsynssensorene har fått brev om hvilke emner de skal evaluere, og har fått tilsendt fire 

stikkprøver for hvert emne som gikk i høst. Det samme skal de få for våremnene. 

Evelueringsrapportene fra tilsynssensorene skal leveres høsten 2013. 

 

4. Læringsmiljø. Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc. 

Studentmiljøet ved Avdelingen er svært aktivt. Avdelingen er svært opptatt av å støtte opp 

under dette- og budsjetterer for at studentene skal få mulighet til å ha et aktivt 

studentmiljø. Det har vært noen tilbakemeldinger om  at studentene trenger flere 

lesesalsplasser.  

5. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd. 

Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 

Det er først og fremst korrigeringer og kommentarer som er interessante. 

Totalt 728 søknader: 51 fikk tilbud, 39 takket ja og 39 møtte. I år hadde vi flere søkere fra BA-

programmet ved Avdelingen. Høyere rekruttering av ”egne ” studenter har vært et mål for 

Avdelingen. 

6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk. 

Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 

Det er først og fremst korrigeringer og kommentarer som er interessante. 

Ny rekord for uteksaminerte mastergradskandidater i 2012: 28 stk. 

7. Rekruttering. Tiltak for å få søkere til programmet. 

Nye brosjyrer deles ut på SV-fakultetet. Annonsering i studentavisene ved universiteter i 

Norge.  

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 
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