
Årsrapport for 2016 
 

1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i året som har gått 
 
Tiltak, gjennomføring, resultat, sterke og svake sider 

- Alle som går utover nomert tid for masteroppagaven må søke om å få ekstra 
semester. Om de går mer enn ett semester utover tiden, må studentene legge ved 
en gjennomføringsplan- samt underskrift fra veileder, i søknaden.  

- Flere enn før gjennomfører på normert tid. I 2015 gjennomførte alle som tok 
spesialiseringen «Economic evaluation» på normert tid. Halvparten av kull 2013 
tok Economic evaluation» som spesialisering. 

- Skjev fordeling på spesialisering er en utfordring og fører til at enkelte fagmiljø er 
ekstra belastet med tanke på veiledning. Det jobbes med å fordele veiledningen 
jevnere og smartere. 

- Flere studenter har skrevet masteroppgaven sammen- noe som har vært svært 
vellykket. Vi ønsker å oppfordre flere til å skrive sammen i fremtiden.  

 

 

 
2. Evalueringer som er foretatt (kort om typer og gjennomføring) 
- Midtveisevalueringer etter hver undervisningsblokk (dvs to i semesteret). Ved disse 

evalueringene møter programledelsen studentrepresentantene som har samlet inn 
tilbakemeldinger fra medstudenter. Her evalueres hvert eneste kurs, 
læringsmiljøet og administrasjonen. 

- Periodisk programevaluering (ekstern og intern) 
- Programrådsmøte- gikk gjennom den periodiske evalueringen og har kommet opp 

med konkrete tiltak på punktene den eksterne komiteen gav råd om. 
- Fortsatt med innføring i matematikk 

 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 
 

Sterke og svake sider ved utdanningstilbudet. Hvilke deler fungerer bra, hvilke problemer 
har blitt rapportert? 

- Den eksterne rapporten sier programmet er blitt mye bedre etter at 
spesialiseringene ble innført i 2013. Videre viser det seg at også 
gjennomstrømmingen har økt etter innføringen av spesialiseringene.  

- Utfordringer rapporten peker på går på bemanningen og hvordan vi best kan utnytte 
resursene vi har- og fordele det jevnt utover- særlig med tanke på veiledning. 

- De mener en sammenslåing av noen av 5sp emnene til 10 sp emner vil kunne spare 
ressurser samtidig som det gir studentene mulighet til å fordype seg mer i emnet. 
Tilbakemeldinger på midtveisevalueringene har også påpekt at det er «hektisk» når 
alle emnene er 5 studiepoengsemner. 

- Videre har eksamen vært et gjennomgående tema på midtveisevalueringene- hvor 
studentene ønsker at eksamensform skal være mer forutsigbar, samt at term paper 
skal bli presentert på et tidlig tidspunkt slik at studentene bedre kan planlegge 
studiehverdagen sin. 

- Studentene har etterspurt fagsosiale arrangementer 
- Koordinering med EU-HEM 
- Bedre kommunikasjon rundt eksamen 



- Oppfølging av møte mellom programledere og studentrepresentanter 
- 5-poengskurs oppleves som spesielt krevende. Pågående arbeid med å gjeninnføre 

10-poengskurs 
- Studiebarometeret 

http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1110_MFM2-HEPAM viser en 
positiv utvikling når det gjelder læringsmiljø, yrkesrelevans, undervisning, eksamen 
og en generell helhetlig forbedring fra i fjor 

 
 

 
2.2. Hvilke tiltak er iverksatt? 

 
- Temaet rundt eksamen er blitt tatt opp på lærermøter- og vil bli tatt opp igjen. 
- Tiltak etter møte med studentrepresentanter: Vurdering av masteroppgaver, 

tydeliggjøre forventninger rundt eksamener og vurderingskriterier. Det skal nå 
sendes ut veiledning til vurdering av masteroppgaver Videre oppfordres lærerne til 
å være tydligere mht eksamen både form og innhold.Vi jobber aktivt med å redusere 

antall 5-poengskurs. I løpet av 2017 vil flere kurs bli endret fra 5 til 10 poengskurs. 

 
- Programlederne inviterer tre ganger i semesteret en ekstern til å holde 

dagsaktuelle seminarer for studentene. Ved disse seminarene deltar studenter og 
ansatte i debatt i etterkant av seminaret- og det blir severt pizza. Studentene har 
selv også arrangert ett av seminarene. Tre foredrag i semesteret – 
skjæringspunktet næringsliv/offentlig 

 
- Det har vært et ønske å få flere internship plasser tilrettelagt for engelsk. Vi har nå 

fått på plass en avtale med Oslo MED-Tech som kan gi muligheter for mange nye 
plasser. 

 
 

 
 

2.3. Hva skal iverksettes?  
 

Oppfølgingstiltak 
- Bedre kvalitetssikring av eksamensoppgaver 
- Enhetlig arbeid med eksamen 
- Vurderer arbeid med course books (detljerte planer for hvert kurs) 
- REK-godkjenninger 

 

 
2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

 

 

 
3. Bruk av tilsynssensor 

 

Det bør jobbes videre med hvordan tilsynsordningen kan benytte på en bedre måte. 

 
4. Læringsmiljø 

 
 

http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1110_MFM2-HEPAM


 

 

 

 

Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc. 
Programmet får generelt gode tilbakemeldinger på dette punktet. Men vi skulle gjerne 
hatt flere lesesalsplasser for masterstudentene som arbeider med masteroppgaven. 
 

5. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd 
 
Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/  
 

 
6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk 

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

 
 

 
7. Rekruttering 

 
Tiltak for å få søkere til programmet. 

 

Annonsering i studentaviser, samt legge ut brosjyrer ved SV- fakultetet med tekst rettet 
mot samfunnsvitere. Ved sist programråd ble det bestemt at vi skulle kartlegge de som tar 
40-grupper ved BA- programmet for å rekrutere disse inn på masterprogrammet også.  

8. Internasjonalisering 
Mulighet for utreisende og innreisende 
 

HEPMA- studentene har flere utvekslingsmuligheter, men det er få som ønsker å benytte 
dem. Vi har mange innreisende studenter fra alle våre partnere. HEPMA er et populært 
studium for studenter på partnerinstitusjonene. Det er høy kvalitet på undervisningen- og 
all undervisning foregår på engelsk. Avtalen med Oxford Brookes er utvidet, totalt 4 
studenter reiser på utveksling til høsten, samtlige til Oxford Brookes.  
 

- Vi vil gjøre en survey blant studentene om årsaken til at de ikke drar på utveksling 
er at tilbudet er for dårlig eller om de ønsker å være i Norge.  
Informasjon om utveksling skal samles inn via nettskjema 
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