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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2014. 

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

 Rekordmange studenter leverte masteroppgaven i 2014: 40 stk. 

Veiledere ved instituttet har gjort en stor innsats for å få gjennom så mange dette året. 

 

 Research design kurset som tidligere gikk i tredje semester vil nå begynne i slutten av andre semester 

og avsluttes i begynnelsen av tredje semester. Studentene vil dermed få presentert ulike temaer/ forslag 

til prosjekt i slutten av andre semester- og de vil levere en kort skisse om prosjekt før sommeren. 

Tanken er at de skal komme i gang med tankeprosessen rundt masteroppgaven på et tidligere tidspunkt. 

Det blir obligatorisk deltakelse på hele kurset- i motsetning til tidligere da kun gruppedeltagelse var 

obligatorisk.  

 

 Fagsosiale tiltak som vi mener vil bedre læringsmiljøet: 

Høsten 2014 hadde studentene to fagsosiale arrangement. Programlederne planla høsten 2014 å få i 

gang Aktualitetsseminar for studentene en gang i måneden. Dette kom i gang våren 2015. 

 

 Ved innføring av hjemmeeksamen har vi tatt i bruk plagiatkontroll: Ephorus. Studentene er blitt 

informert om dette- og de signerer UiO’s egenerklæringsskjema for hver innlevering. 

 

 

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

 Periodisk programevaluering (intern). Ekstern pågår. 

 Tilsynssensorene har gjort sin årlige evaluering og sendt inn rapporter 

 Midtveisevaluering vår 2014 

 2 «midtveisevalueringer» høsten 2014.  

Da undervisningen nå foregår i to bolker ser vi behovet for å ha evaluering etter hver bolk. Dvs i 

oktober og desember.  

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

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

Sterke sider:  

 Studentene uttrykker at de er godt fornøyde med at vitenskapelig ansatte er lett å ta kontakt med. De er 

tilgjengelige.  

 Studentene er stort sett fornøyd med emnene som blir tilbudt.  

 

 

 Svake sider:  

 Studentene etterspurte fagsosiale arrangement.   

 

 Noe overlapp mellom emner.  

 

 Studentene mener term papers må presenteres begynnelsen av hvert emne slik at studentene kan 

planlegge disponering av tid bedre- da det er mange emner og mye å gjøre. 

 

 Studentene har rapportert ønske om å komme i gang med prosjektbeskrivelsen tidligere enn i tredje 

semester. 

 

 De har rapportert at noen forelesere bruker PowerPoint i for stor grad. 

  

 De har også rapportert at ordningen med 5 studiepoengs emner- og to bolker med 

undervisning/eksamen i semesteret er krevende, og de ber oss organisere eksamen og term papers på 

best mulig måte.  

2.2.           Hvilke tiltak er iverksatt 

 Høsten 2014 hadde studentene to fagsosiale arrangement. Programlederne planla høsten 2014 å få i 

gang Aktualitetsseminar for studentene en gang i måneden. Dette kom i gang våren 2015. To seminar er 

arrangert og studentene har vært aktive. 

 Det jobbes kontinuerlig med justering av overlapp. 

 Programleder informerte faglærerne på lærermøtet om å forberede studentene tidlig på term papers og 

om hva som forventes på eksamen og hvilken form eksamen vil ha. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Research design kurset som tidligere gikk i tredje semester vil nå begynne i slutten av andre semester 

og avsluttes i begynnelsen av tredje semester. Studentene vil dermed få presentert ulike temaer/ forslag 

til prosjekt i slutten av andre semester- og de vil levere en kort skisse om prosjekt før sommeren. 

Tanken er at de skal komme i gang med tankeprosessen rundt masteroppgaven på et tidligere tidspunkt. 

Det blir obligatorisk deltakelse på hele kurset- i motsetning til tidligere da kun gruppedeltagelse var 

obligatorisk.  

 Vi jobber med å gjøre eksamen/term paper mer forutsigbar. 

2.3.            Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

 

 

2.4.           Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

Avdelingen har fått motstridende tilbakemelding om bruk av PowerPoint. Tidligere har studenter klaget over at 

PowerPoint presentasjoner ikke er tilgjengelige, mens det i høst var innspill fra studentene om at  PowerPoint ble 

brukt i for stor utstrekning. Vi har valgt å avvente mulige tiltak.  

3. Bruk av tilsynssensor.  

Ja- rapporter fra tilsynssensor for år 2014 er mottatt- og er sendt til Fakultetet 

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

 

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/14/ 

 

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. 

 

 

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

Annonsering i studentaviser (Studvest, Universitas, Utropia, Tuntreet og Under Dusken). Disse er valgt ut fordi 

universitetene tilbyr BA- grader som er relevante for HEPMA. Videre ble det lagt ut brosjyrer med tekst på SV-

lesesalene for å rekruttere studenter med SV-grad til programmet. Kandidatundersøkelsen 2014- publisert på 

programmets web- side er også et viktig rekrutteringstiltak gjort I 2014: 

http://www.uio.no/english/studies/programmes/healthecon-master/career/candidate-survey.html  

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

Det er inngått en ny utvekslingsavtale med Universitetet i Hamburg. Videre er vi også i en prosess for å få til en 

avtale med University of Minnesota og Universitetet i Buenos Aires. Grunnen til at vi nå søker nye 

avtalepartnere for HEPMA, er at HEPMA- studenter på sikt ikke vil kunne dra på utveksling til EU-hem sine 

samarbeidspartnere (Rotterdam, Bologna og Innsbruck). 
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