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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2011. 

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

 

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

Studentene evaluerer alle ukeskursene i 1.semester – dette gjelder både for matrisekurs 

(temakurs) og metodekurs. Evalueringene er skriftlige og foretas anonymt. Hvert kull velger to 

representanter som stort sett har månedlige møter med studiekoordinatorene. 

Klasserepresentantene ber også om møter med studiekoordinatorene dersom det er behov for det. 

En norsk og en utenlandsk student utgjør som regel klasserepresentantene. Grunnen til dette er at 

så mye av informasjonen som studentene mottar fra UiO sentralt er på norsk. Evalueringene blir 

lest underveis og enkelte ting endres i løpet av semesteret.  

 

Hovedtrekkene fra evalueringene blir diskutert på et evalueringsmøte i februar. Der tar vi også 

opp 2.semester og får feedback fra studentene angående den obligatoriske undervisningen. Flere 

av de elektive kurs gjennomfører også skriftlige, anonyme evalueringer på slutten av kurset. 

Basert på forslag som kommer opp på dette møtet, forsøker vi å forbedre undervisningen for 

gjeldende kull og kommende kull. Flere vesentlig endringer gjøres hvert år på bakgrunn av 

denne evalueringsstrategien.  

 

2.1.  Hovedtrekk fra alle evalueringer 

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

problemer har blitt rapportert? 

Sterke sider: 

 Studentene er generelt sett veldig fornøyd med utdanningstilbudet, og hvordan 

semestrene er lagt opp. De er meget fornøyd med undervisningsformen som baserer seg 

på en kombinasjon av vanlige forelesninger, seminarer, workshops, PBL og 

gruppearbeid. Selv om de kan synes at det blir litt vel mye gruppearbeid og 

presentasjoner fra gruppearbeidet. Studentene var veldig fornøyd med kvalitativ 

metodeundervisningen – særlig det at det teoretiske kurset i høstsemesteret henger 

sammen med det praktiske kurset (anvendt kvalitativ metode) i vårsemesteret. Dette er 

noe de faglige har arbeidet en del med for å få til.  

 De setter pris på at eksamen blir ifra vår side sett på som et verktøy for læring. De har 

mange hjemmeeksamener, muntlige framstillinger/eksamener og noen få skoleeksamener 

i løpet av semestrene. Den eksamensformen de påpeker de lærer mest av er 

hjemmeeksamen. 

 Studentene er særdeles fornøyd med det ”internasjonale klasserommet”. 

Opptakskomiteen forsøker hvert år å ta opp studenter slik at kullet består av de dyktigste 

kandidatene innen forskjellig profesjoner og utdanningsbakgrunn, samt region/land, 

kjønn og erfaringsbakgrunn. Dette danner ofte et spennende miljø hvor studentene kan 

lære mye av hverandres erfaringer. Studentene påpeker at dette er meget positivt for både 

faglig og personlig utvikling. 

 Studentene er stort sett fornøyde med informasjonsflyten fra studiekoordinatorene. De får 



informasjon per e-post, via fronter eller direkte i klasserommet. Mindre informasjon i 

klasserommet nå i 2011 enn tidligere på grunn av kun en studiekonsulent. Studentene 

setter stor pris på den nære kontakten de får med kursadministrasjonen og de forskjellige 

kurslederne. Med åpen dør- politikk og muligheter til å ta opp ting underveis er det 

lettere å opprettholde en god dialog med studentene. 

 

Svake sider: 

 Studentene synes det er en utfordring med så mye undervisning. Særlig i metodekurset i 

epidemiologi og statistikk. De ønsker mer tid til å arbeide med stoffet.  

 Studentene ønsker seg mer metodeundervisning 

 Project planning – studentene mener at mer kan gjøres her for å rekruttere studenter til 

allerede eksisterende forskningsprosjekter og til hjelp med å utvikle eget prosjekt. De 

ønsker mer undervisning i prosjektutvikling og gjerne at den blir lagt tidligere i 

høstsemesteret. Dette er en viktig del av forberedelsen til feltarbeidet og 

masteroppgaven. 

2.2. Hvilke tiltak er iverksatt 

Gjennomførte studiekvalitetstiltak 

Undervisning i prosjektplanlegging starter tidligere i høstsemesteret. Forskjellige prosjekter ved 

HELSAM og andre samarbeidsinstitusjoner vil bli presentert tidlig i semesteret så studentene har 

tid til å bestemme seg. 

2.3.  Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

Basert på evalueringene vil programstyret og faglærere legge opp undervisningen slik at det blir 

litt mindre presentasjoner og mer tid til å arbeide med stoffet. Faglærerne vil også bli bedt om å 

legge inn en ½ dag metodeundervisning i sine temakurs (metodeundervisning er noe studentene 

etterspør). 

2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

Det er ikke rom for mer undervisning i høstsemesteret. Noen endringer kan heller ikke gjøres 

fordi det vil da gå utover den faglige kvaliteten. 

 

3.  Bruk av tilsynssensor. 

 Tilsynssensor leser alle studentevalueringene, er med på evaluerings- og 

planleggingsmøter, leser et utvalg av masteroppgaver og hjemmeeksamener, deltar på en del av 

studentenes muntlige framstillinger (literature review og mastereksamener), og sitter inne på en 

del av undervisningen. Således skaffer tilsynssensor seg en god oversikt over 

masterprogrammets oppbygning og undervisningstilbud. Tilsynssensor leverer årlig rapport om 

studieprogrammet. 

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

Vårt fysiske læringsmiljø (klasserom) er trangt og lite, og setter begrensninger på hvor 

mange vi kan ta opp på de elektive kursene. For programstudentene fungerer det 

tilfredsstillende men heller ikke mer enn det. Studentene føler seg noen ganger isolert fra 

resten av campus – noe de har rett i. En samlokalisering av de forskjellige 

masterprogrammene under Medfak ville gi studentene en sterkere tilhørighet til det 

medisinske fakultet og hverandre.  



 

PC-stuen er ikke beregnet for undervisning, og er et særdeles dårlig tilbud til studentene 

når vi gjennomfører undervisning i statistikk og epidemiologi. Det er trangt, studentene 

må dele en pc, lite lys (rommet ligger i kjelleren) og dårlig luft. 

 
Kantinen har blitt nedlagt. Denne kantinen har stor betydning for samhold, sosialt 

samvær og generell hygge for studentene. Spesielt gjelder dette de internasjonale 

studentene som lett kan bli isolert. Kantinen er også et møtepunkt mellom 

masterstudenter, PhD-studenter og vitenskapelige ansatte. 

 

I 2011 har vi gjennomført diverse velferdstiltak for studentene. Dette gjør vi for å skape 

en større tilhørighet til masterprogrammet og de enkelte kull, samt bøte litt på den 

ensomhet enkelte (ganske mange) internasjonale studenter føler. Middag og sosialt 

samvær hos professor Gunnar Bjune i august (bli kjent med hverandre og lære hvordan 

kle seg i vinterkulden), julefeiring hos professor Akhtar Hussain i desember, graduation 

og farewellfest for studentene i juni. 

 
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. 

Opptak høsten 2011 – kull 14:  

21 studenter tatt opp; 15 kvinner og 6 menn. 

Alle verdensdeler er representert med studenter fra Afrika, Asia, Australia, Sør-Amerika, USA 

og Europa. Ingen frafall. En har søkt om barselspermisjon. 

 

Kull 12 (opptak 2009) studieavbrudd – mulig frafall: 

Mulig frafall på to studenter. Studieadministrasjonen arbeider med saken. 

 

Kull 11 (opptak 2008) studieavbrudd – mulig frafall: 

Mulig frafall på tre studenter. Studieadministrasjonen arbeider med saken. 

 

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. 

17 studenter gikk opp til avsluttende eksamen i 2011: 

16 studenter fra kull 12 + 1 student fra kull 11 

Karakterer: 

A: 3 

B: 8 

C: 4 

D: 2 

Ingen stryk 

 

Kull 12 (opptak 2009) studenter fortsatt ikke uteksaminert: 

Det er fire studenter fra dette kullet som ikke har levert masteroppgaven sin.  

Tre studenter skulle ha levert våren 2011: En internasjonal student har ikke levert 

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


masteroppgaven, vi vet ikke grunnen til dette. Hun har reist tilbake til hjemlandet og det er 

uvisst hvorvidt hun kommer til å levere. Vi er i kontakt med veileder angående dette. En student 

har aktiv sykemelding og har søkt utsettelse av levering av masteroppgaven. Hun er i den siste 

fasen med datainnsamling og oppgaveskriving. En annen student måtte gi opp sitt opprinnelige 

prosjekt grunnet uforutsette hindringer og har begynt på et nytt prosjekt. Denne studenten er ute 

i felt og samler inn data, og har søkt om utsettelse. Den tredje studenten har permisjon fra studiet 

og mangler flere semestere – vurderer å inndra studierett pga for lang permisjon. 

 

Kull 11 (opptak 2008) studenter fortsatt ikke uteksaminert: 

Flere fra dette kullet har ikke levert masteroppgaven sin. Disse studentene skulle ha levert i 

2010, og har kanskje ikke fått den oppfølgingen som tidligere og senere kull har fått grunnet 

HELSAMs omorganiseringsprosess. 

 

Fire  studenter er forsinket av forskjellige grunner, og har ikke levert masteroppgaven i løpet av 

2011. En av disse studentene har særavtale med masterprogrammetom at hun tar studiet på 

deltid. Studenten skal levere og forsvare masteroppgaven sin i løpet av 2012. Hun skulle ha 

levert høsten 2011 men ble et år forsinket grunnet brann på laboratoriet hvor flere innsamlede 

prøver gikk tapt. 

 

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

Masterprogrammet har et godt omdømme internasjonalt, og opptakskomiteen mottar veldig 

mange søknader fra kvalifiserte kandidater. Forbedrede websider rekrutterer flere søkere. Dette 

gjelder særlig norske søkere – dette antallet har økt fra ca 12-15 i 2007 til ca 150 i 2011.  

I 2011 ble 357 søknader saksbehandlet. Med en opptaksramme på 20 studenter har 

masterprogrammet i øyeblikket en mye større tilstrømming av kvalifiserte søkere enn 

programmet vil kunne ta opp. Vi er derfor meget fornøyd med den rekrutteringen som gjøres 

internasjonalt og nasjonalt.  

 

Vi kunne ønske oss en utvidet opptaksramme for vårt masterprogram. 

 

Sommerskolekurset i internasjonal samfunnshelse brukes aktivt til rekruttering av 

masterstudenter.  

 

Websider: Vi har lagt ut karriereintervjuer med nåværende og tidligere masterstudenter. Startet i 

2010 et arbeid med å oppdatere program- og emnesidene, og gjøre de mer 

spennende/interessante for nye potensielle studenter. Dette arbeidet er videreført i 2011. 

 

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

Internasjonalt miljø:  

2/3 deler av våre studenter er internasjonale studenter. Dette gir masterprogrammet et veldig 

spennende og dynamisk preg. Vi har lang erfaring med internasjonale studenter, og rekrutterer 

gjerne flesteparten av våre studenter internasjonalt. I samarbeid med seksjon for 

internasjonalisering ved Medfak ønsker vi å åpne masterprogrammet mot øst. Vi har søkt om 

ekstra kvoteplasser fra seksjon for internasjonalisering av studier (SIS) for potensielle 

studenter fra øst. Vi har også søkt om utvidet antall kvoteplasser fra verden for øvrig. Vi har 

en stor søkerskare innenfor denne kategorien studenter. Vi ser også at kategorien 



internasjonale selvfinansierende søkere er økende – dette er søkere fra hele verden. Kullet som 

startet i 2011 (kull 14) består av 12 internasjonale selvfinansierende søkere fra Asia, Afrika, 

Australia, Europa, Sør-Amerika og USA. I tillegg kommer 4 kvotestudenter fra Asia og 

Afrika. Det ble gitt tilbud til to søkere på EU/EØS-opptaket, men begge takket nei. Kull 14 

består av 21 studenter (av dem er det 5 norske studenter).  

 

I opptaket med studiestart 2012 (kull 15) har vi gitt tilbud om opptak til 12 internasjonale 

selvfinansierende søkere fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og USA. I tillegg kommer 4 

kvotestudenter fra Asia og Afrika. Dette gir oss ca 5-6 ledige plasser til det 

norske/nordiske/EU-opptaket i april. 

 

Innreisende studenter:  

Vi har ingen egen avtale om innreisende eller utreisende studenter, men Erasmusstudenter tatt 

opp på helseledelse og helseøkonomi (HELED) kan følge obligatoriske emner som vanligvis 

kun er tilgjenglig for våre programstudenter. Dette var en veldig positiv erfaring, og vi 

samarbeider gjerne mer med HELED i fremtiden om et undervisningstilbud for høstens 

Erasmusstudenter. I tillegg følger mange Erasmusstudenter og internasjonale studenter fra 

HELED undervisningen på elektive kurs hos oss. Dette tilbudet har vært gitt de siste årene. 

Det ser imidlertid ut til at 2011 kan bli et rekordår; mer enn ½-parten av deltakerne på enkelte 

elektive kurs kommer fra HELED. Dette ser vi på som positivt, og håper at vi i framtiden kan 

arbeide mot en mer helhetlig og sammensatt kursportefølje av elektive kurs som studenter fra 

begge studieprogram kan følge. 

 

Utreisende studenter: 

Vi har ingen avtale med andre studiesteder hvor våre studenter kan ta ett eller flere semestre. 

Men vi samarbeider tett med flere studiesteder om support det semesteret våre studenter gjør 

sitt feltarbeid. 

 

 

 

 


