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Studiekvalitetsrapport for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 

studieåret 2005/2006 

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø 

1.0 Oversikt over studietilbudet  

1.1 Gradsprogram 

Tabell 1.1 Studieprogram  

 

FS kode Navn på program Programnivå 

(og 

varighet)* 

Angi evt. 

praksis-

andel, i % av 

studieprogra

mmet 

Periodisk 

programevaluering  

SVB-ECON Samfunnsøkonomi B 3 år   

SVB-EURO Europastudier (EU) B 3 år  Våren 2007 

SVB-INTER Internasjonale studier B 3 år  Våren 2007 

SVB-

KULKOM 

Kultur og 

kommunikasjon B 3 år  Våren 2007 

SVB-OADM 

Offentlig administrasjon 

og ledelse B 3 år  Våren 2007 

SVB-PSY Psykologi B 3 år  2008/2009 

SVB-SANT Sosialantropologi B 3 år  2007/2008 

SVB-SGO Samfunnsgeografi B 3 år  2007/2008 

SVB-SOS Sosiologi B 3 år  2008/2009 

SVB-STV Statsvitenskap B 3 år  2008/2009 

SVB-UTV Utviklingsstudier B 3 år  Våren 2007 

SVMA-ESST 

Society, Science and 

Technology in Europe M 3 terminer  2007/2008 

SVM2-DEVG 

Development 

Geography M 2 år  2007/2008 

SVM2-ECON Samfunnsøkonomi M 2 år  2005 

SVM2-EDEC 

Environmental and 

Development 

Economics M 2 år  2005 

SVM2-

PECOS 

Peace and Conflict 

Studies M 2 år  2005 

SVM2-PSY Psykologi M 2 år  2008/2009 

SVM2-SANT Sosialantropologi M 2 år  2007/2008 

SVM2-SGO Samfunnsgeografi M 2 år  2007/2008 

SVM2-SOS Sosiologi M 2 år  2008/2009 

SVM2-STV Statsvitenskap M 2 år  2008/2009 

SVM5-ECON 

Samfunnsøkonomisk 

analyse X 5 år  2005 

PSYKPROF 

Profesjonsstudiet i 

psykologi X 5 år 20 2004/2005 
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Høsten 2005 vedtok fakultetsstyret å anbefale opprettelsen av en toårig master i Teknologi og innovasjon i 

kunnskapssamfunnet. Dette masterprogrammet tok opp sine første studenter høsten 2006. Fakultetet har i 

alle disipliner hovedfagsstudenter i siste del av studiet. Hovedfagsstudentene er under oppgaveveiledning 

og følger ellers emner som i stor grad overlapper med masteremner. Vi har denne høsten 276 registrerte, 

semesteravgiftsbetalende hovedfagsstudenter.  

1.2 Årsenhet 

Tabell 1.2 Årsenheter tilbudt av fakultetet 

FS kode Navn på program Igangsatt eller 

nedlagt* i 

studieåret 

2005/2006* 

Periodisk programevaluering (sett 

inn semester og år for gjennomført 

og/eller planlagt evaluering)  

SV1-PSY Årsenhet i psykologi  2008/2009. Evaluering kan komme 

tidligere grunnet endring i 

opptaksgrunnlaget til 

profesjonsstudiet. 

SV1-EFSA Årsenhet i etnisitet og 

flerkulturelle samfunn 

Se tekst  

SV1-

UTMIL 

Årsenhet i utvikling og miljø Se tekst  

 

Grunnet kutt i studieplasser for 2005/2006 ble det ikke tatt opp studenter til Årsenhet i etnisitet og 

flerkulturelle samfunn og Årsenhet i utvikling og miljø. Årsenhetene ble offisielt nedlagt fra opptaket til 

studieåret 2006/2007. Emnene som inngikk i disse årsenhetene avholdes det fortsatt eksamen i, da de er 

tilknyttet emneporteføljen på fakultetet. 

1.3 Videreutdanningstilbud  

Fakultetet hadde ingen videreutdanningstilbud i studieåret 2005/2006. 

 

1.4 Emne (inkludert annen studieenhet) 
 

Tabell 1.4 Emner 

    2005-HØST 2005-HØST 2006-VÅR 2006-VÅR 

DBH-

nivå 

FS-

nivå FS-studienivånavn 

Antall 

emner Undervist Studiepoeng Undervist Studiepoeng 

LG 71 Examen facultatum 

                  

2                1             4 090              1             8 360  

LG 100 Grunnleggende emner, 1000-emner 

                

95               34            44 975            26            37 190  

LG 200 Videregående emner, 2000-emner 

              

110               32            19 258            33            16 675  

LG 300 Tredjeårsnivå, 3000-emner 

                

22                9             2 810            17             5 760  

HG 500 Høyere grads nivå 

              

261             105            25 615            85            26 415  

HG 502 Hovedfagsoppgaver  

                  

2               -               1 872              1             1 584  

PR 760 Profesjonsstudium, mellomtrinn 

                

10                8             5 670              9             6 395  

PR 770 Profesjonsstudium, høyeste trinn 

                

18                6             6 180              6             5 490  

      
              

520             195          110 470           178          107 869  
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Fakultetets emneportefølje er under stadig utvikling, og enhetene og programmene vurderer hele tiden 

behovet for nye emner og eventuell nedleggelse av andre. Av alle emnene på fakultetet er 84 emner 

privatistemner. På disse emnene gis det kun eksamen. 41 av disse er på 1000 nivå og 43 på 2000 nivå. 

Statsvitenskap master har 44 emner som gis både med 10 og 15 sp grunnet overgangsordning. Her 

undervises det bare i 10 sp emnene. 25 av emnene på høyere grads nivå er knyttet til gamle hovedfag som 

det ikke lenger undervises i. Disse avsluttes våren 2007. Fakultetet har også emner det bare undervises i 

hvert fjerde semester på masternivå. Samfunnsøkonomi har også noen såkalte ”heisemner” dvs. emne med 

kode både på 3000 – og 4000 nivå.  

1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet i 

rapporteringsperioden, og begrunnelsen for disse endringene.  

 

Tabell 1.5.1 Vesentlige endringer i program  

FS kode Navn program og/eller studieretning, 

inklusive årsenheter 

Beskriv vesentlige endringer i studietilbudet i 

studieåret i 2005-2006 

SVM2-STV Masterprogrammet i statsvitenskap Innføring av intensive undervisningsperioder på 

seks uker som tiltak for å bedre 

gjennomstrømmingen. Emnene er lagt etter 

hverandre. 

SVB-KULKOM Bachelorprogrammet i kultur og 

kommunikasjon 

- Innføringsemnet KULKOM1001 ble 

utvidet til 20 sp og med undervisning 

over to semestre. Dette ble gjort for å 

sikre faglig fordypning og øke kull - og 

studieidentiteten til studentene. 

- 8 valgfrie emner ble omgjort til 4 

obligatoriske for å få mer faglig 

sammenheng i programmet. Denne 

endringen førte også til at studentene tar 

de samme emnene de tre første 

semestrene. 

 

 

Tabell 1.5.2 Etablering, nedlegging og vesentlige endringer i emnegrupper 

Navn på 

emnegruppe  

FS-kode for 

tilhørende 

emnekombinasjon 

Emnegruppens 

omfang 

(studiepoeng) 

Nedlagt* 

studieåret 

2005-

2006 

Igangsatt 

studieåret 

2005-

2006 

Beskriv vesentlige 

endringer i emnegruppe 

studieåret 2005-2006 

40-gruppe i 

statsvitenskap 

40-STV 40   Emnegruppen er utvidet 

til å omfatte alle 1000, 

2000 og 3000 emnene i 

statsvitenskap (utenom 

STV3090). STV1530 er 

nytt emne i 

emnegruppen fra V06. 
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1.6 Vurdering av behov for eventuelle fremtidige vesentlige endringer i studietilbudet 

 

Tabell 1.6 Behov for vesentlige endringer 
FS kode Navn og på program 

og/eller studieretning 

og inkludert årsenhet og 

emnegrupper 

Vurderes 

nedlagt i løpet 

av studieåret 

2006-2007 

Vurderes etablert i løpet 

av studieåret 2006-2007 

Beskriv vesentlige 

endringer som 

planlegges gjennomført i 

studieåret 2006-2007 

PSYKPROF Profesjonsstudiet i 

psykologi 

  Profesjonsstudiet i 

psykologi foretar en 

omfattende revisjon av 

studieplanen med 

oppstart høsten 2007. 

SVM2-PSY Masterprogrammet i 

psykologi 

  Masterprogrammet i 

psykologi planlegger en 

innføring av fire 

studieretninger fra 

høsten 2007 med økt 

opptaksramme. 

SVB-PSY Bachelorprogrammet i 

psykologi 

  Det er behov for 

justeringer av 

bachelorprogrammet i 

psykologi for å tilpasse 

seg endringene på 

master. 

SVB-SOSANT Bachelorprogrammet i 

sosialantropologi 

  Innføring av 

bacheloressay fra H07. 

SV1-PSY Årsenheten i psykologi   Årsenheten i psykologi 

vil fra H07 ikke lenger 

være opptaksgrunnlaget 

til profesjonsstudiet. Det 

vil da være behov for å 

tenke nytt rundt 

årsenheten, og hva vi 

ønsker at den skal være.  

 

Det ble i studieåret 2005/2006 utarbeidet en sammensetning av emner/”studiepakker” spesielt tilrettelagt 

for innreisende studenter (f.eks Erasmus). Det planlegges å formelt opprette disse emnene som 

emnegrupper fra studieåret 2006/2007. ”Studiepakkene” som ble utarbeidet er Globalization, 

Development and the Environment, Scandinavian Studies og Economics, og vil være et tilbud for 

innreisende studenter fra våren 2007.  

Som et ledd i innpassing av prosjektarbeid på masternivå, ble Prosjektforum (SVPRO4000) fra høsten 

2006 gjort om fra et 30 sp emne for studenter som var ferdige med sin bachelorgrad til et 20 sp emne 

tilbudt til masterstudenter. Emnet kan innpasses i flere av våre masterprogrammer. Der hvor det ikke kan 

innpasses i studieløpet vurderes det hvordan man kan gjøre dette. Emnet er først og fremst et tilbud til SV-

studenter, men studenter fra andre fakulteter blir også vurdert.   
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2.0 Overordnet vurdering av studiekvaliteten ved fakultetet 

 

2.1 Vurdering av kvantitative data for studieåret 2005/2006 
 

2.1.1 Opptak, registrerte studenter og kandidater pr. gradsprogram og årsenheter 
 

Rekrutteringen til fakultetet vurderes under punkt 2.2.3.1 Inntakskvalitet.  

 

Ved flere av våre programmer har vi en forholdsvis høy andel av studenter som fikk opptak, svarte ja og 

semesterregistrerte seg som tidligere har vært registrerte studenter ved UiO. Våre studietilbud i psykologi 

og masterprogrammet i sosialantropologi har flest studenter som tidligere har vært registrert ved UiO. 

Disse tallene kan tyde på at mange av våre studenter har avlagte studiepoeng fra tidligere, og kan 

forventes å ikke følge full studieprogresjon.  Hvorvidt vi rekrutterer de fleste av våre studenter til 

masternivå fra UiO er vanskelig å si helt klart, da tallene også dekker innreisende studenter fra utlandet 

som ikke har ordinært opptak (se tabell 1a og b bakerst i rapporten). 

 

Frafall 

Det har vist seg vanskelig å finne gode og pålitelige statistikker over gjennomstrømming og frafall blant 

programstudentene. Studieavdelingen har utarbeidet oversikter over antallet registrerte programstudenter 

første studiesemester, og antall registrerte ett år etter. For kullene som begynte høst 03 og høst 04 viser 

slike oversikter et gjennomsnittlig frafall på om lag 20 % på masterprogrammene og 30 % på bachelor. I 

løpet av andre studieår er frafallet ytterligere 10-20%. Disse tallene gir imidlertid ikke et klart bilde av 

reelt frafall, ettersom de skjuler studenter som har fått innpasset tidligere utdanning og studenter som 

faktisk har fullført studiene. Det er derfor vanskelig å vurdere om frafallet er for stort i dag. Tallene gir 

likevel en indikasjon på hvor mange studenter vi kan forvente at fortsetter fra et studieår til et annet. SV 

ser ut til å ha noe mindre frafall av denne typen enn gjennomsnittet på allmennfakultetene.  

 
Når det gjelder gjennomføringsgraden til de studentene som faktisk er registrert, kan denne måles på ulikt 

vis. Vi har funnet det mest relevant å vurdere to elementer: på bachelornivå har vi sett på avlagte 

studiepoeng per registrerte student per semester, og på masternivå andelen masterstudenter som 

gjennomfører til normert tid. 
 

 

2.1.2 Studiepoengproduksjon pr. gradsprogram og årsenheter 

 
Gjennomføring bachelor: avlagte studiepoeng per registrert student 
Tabell 3 vedlagt viser aktiviteten til registrerte bachelorprogramstudenter studieåret 2005/2006. Ved å 

synliggjøre antall registrerte studenter med null studiepoeng får vi frem et skille mellom aktive og ikke-

aktive studenter. 

 

Dersom avlagte nye studiepoeng deles på alle registrerte studenter, får vi i gjennomsnitt 18 studiepoeng 

per student, eller 60 % progresjon. I gjennomsnitt er det 30 % av de registrerte studentene som avlegger 0 

nye studiepoeng. Når vi holder disse utenfor beregningen av antall studiepoeng per student får vi 25,7 

studiepoeng per semester eller 85 % progresjon blant de aktive bachelorstudentene. Sammenlignet med 

tall for studieåret 2004/2005 har vi noe nedgang. I forhold til studiepoeng per aktive student ligger vi rett 

under fakultetets måltall på 27.   

 

Som i forrige studieår varierer andelen aktive studenter mellom programmene. Årsenheten i psykologi har 

klart flest studenter som avlegger 0 studiepoeng. Andel aktive studenter er også lavere på 

bachelorprogrammet i psykologi i forhold til våre andre bachelorprogram. Instituttet melder at dette kan 

skyldes at mange av studentene på psykologi har studierett både på årsenheten og bachelorprogrammet 

(studentene blir da telt to ganger). Studiepoengsproduksjonen vurderes som lav blant annet på grunn av 

opptaksordningen til profesjonsstudiet ved instituttet. Mange av studentene på årsenheten og første del av 
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bachelorprogrammet tar opp eksamener for å forbedre karakterer for å komme inn på profesjonsstudiet. 

Dette gjør at mange studenter produserer få nye studiepoeng. Det forventes at disse tallene først i 

2007/2008 blir gradvis bedre. Den nye opptaksordingen til profesjonsstudiet rett fra videregående skole vil 

da ha kommet godt i gang. Psykologisk institutt har også et særskilt prosjekt på førstesemesterstudentene 

for å hindre frafall og øke studiepoengsproduksjonen i tiden fremover.  

 

De tverrfaglige programmene har fortsatt flere aktive studenter enn de disiplinære. Dette kan ha  

sammenheng med den høye inntakskvaliteten på de tverrfaglige programmene. Av studentene som har 

avlagt 0 studiepoeng vil det være en andel som er på utenlandsopphold. Denne andelen har økt noe fra 

forrige studieår. Det ser også ut som om en del av studentene som avlegger 0 studiepoeng aldri har vært 

reelle studenter dvs. at de ikke har avlagt noen studiepoeng etter at de fikk opptak. Noen av disse 

studentene skulle ikke ha vært med i tallmaterialet, da studieretten skulle ha vært trukket. Fakultetet har 

gode rutiner på å trekke tilbake studieretter hvert semester, men det viser seg at det fortsatt er noen som 

ikke blir med i denne trekkingen. Stikkprøver tatt av studenter med 0 avlagte studiepoeng tyder på at flere 

studenter har meldt seg opp første semester på programmet, men ikke har avlagt noen studiepoeng etter at 

de ble tatt opp. Stikkprøvene viser også at flere studenter ligger inne i systemet med flere studieretter, hvor 

de kun har avlagt studiepoeng på det ene programmet de har studierett på. Fakultetet antar at en del av 

våre studenter har flere studieretter, og vil derfor kunne regnes både i kategorien som aktiv student og 0 

studiepoeng student. Vi har derfor vanskelig for å bruke disse tallene i utstrakt grad. Det er behov for å 

rydde opp i tallene for at de skal anses som mer nyttige. 

 

Tallene i Tabell 1a sier tilsynelatende at få studenter har gjennomført våre bachelorprogram. Tallene for 

gjennomføring på bachelor er problematiske, da studentene ikke registreres som ferdige kandidater før de 

har bestilt sitt bachelorvitnemål. Studentene kan selv avgjøre når det velger å få utstedt vitnemålet. Ved 

Bachelorprogrammet i Europastudier viser tallene at kun 9 kandidater fra H03 kullet er ferdige V06. 

Programmet rapporterer i sin studiekvalitetsrapport at 38 studenter har avlagt det avsluttende emnet i 

graden, og at over 30 av disse oppfylte kravene til bachelorgraden våren 2006. Noen av disse fikk trolig 

sine bachelorvitnemål tidlig i høstsemesteret. Andre studenter tar opp emner eller tar ekstra studiepoeng 

utover kravene til en grad. Dette scenarioet stemmer for mange av våre bachelorstudenter. Antall studenter 

som har fullført våre bachelorprogram er trolig vesentlig høyere enn tallene i tabell 1a sier. 

 

Gjennomføring master: andel fullførte på normert tid 

Grafen i vedlegg 3 viser gjennomføring master med tall (per 06.09.
1
) for oppnådde mastergrader ved 

fakultetet, fordelt på programstudentenes starttidspunkt. Den grafiske fremstillingen er basert på antall 

studenter med opptak
2
 og semesterregistrert første semester og oppnådd grad innen 3 semestre for ESST 

og 4 semestre for de andre programmene. Fakultetets langsiktige målsetting er at 40 % av studentene 

gjennomfører til normert tid. At målsettingen er såpass lav skyldes at det er tatt høyde for frafall, gyldige 

permisjoner og andre forsinkelser. Hvilke faktorer som er mest sentrale i forklaringen av 

gjennomføringsprosent på det enkelte program varierer. Dette er noe hvert program må gå nærmere inn i 

når tiltak skal fastsettes.  

 

Det samlete gjennomsnittet for de tre kullene er 22 % gjennomføring på normert tid. Det er skjedd en viss 

forbedring fra kull høst 03 til høst 04, men det skyldes i stor grad at masterprogrammet i psykologi startet 

opp høst 04 og har meget gode resultater. Det er i dag kun Development Geography, Psykologi, ESST og 

PECOS som ligger over målsettingen, mens sosialantropologi er rett i nærheten (se for øvrig fotnote 
1
). 

Samfunnsgeografi ligger klart lavest, fulgt av sosiologi og samfunnsøkonomi. Ved Økonomisk institutt er 

det klart bedre gjennomføringsprosent for Environmental and Development Economics. Statsvitenskap er 

blant de enheter som har iverksatt tiltak for å bedre gjennomstrømmingen. Statsvitenskap melder i sin 

                                                 
1
 Enkelte vitnemål for sosialantropologi var ennå ikke skrevet ut p.g.a. utsatt eksamen ved sykdom, det samme 

gjelder statsvitenskap grunnet manglende dokumentasjon på tidligere utdanning. For disse programmene er 

prosentandelen gjennomførte på normert tid i realiteten høyere for kull 2004 høst en det fremgår av grafen. 
2
 ORDOPPTAK, KVOTE, UTLOPPTAK og OVERGANG 
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rapport at endringer i masterprogrammet har ført til at gjennomføringsprosenten har økt betraktelig våren 

2006. For H04 kullet ligger gjennomføringsprosenten på 33 %. Det er en økning på 18 % fra forrige 

semester. Sosiologi og samfunnsgeografi jobber for å bedre gjennomføringen. Fakultetsledelsen er klar 

over at målsettingen om 40 % ligger noe frem i tid, ettersom tiltak iverksatt overfor et nytt kull først får 

effekt etter 2 år. 

 

Studiepoengsproduksjon på enhet  

Fakultetet har de to siste årene hatt en relativt stabil studiepoengsproduksjon, men med en viss nedgang på 

bachelornivå og en oppgang på masternivå: 

 

Studiepoengsproduksjon     

60-poengsenheter Enhet 2004 HØST 2005 VÅR 2005 HØST 2006 VÅR 

Bachelornivå ISS 261 250 248 222 

  ISV 240 148 260 188 

  PSI 316 277 273 250 

  SAI 121 107 109 97 

  ØI 188 172 180 166 

  TIK 12 12 16   

  SV-felles 94 182 87 199 

Total   1 232 1 148 1 173 1122 

Høyere grad ISS 98 103 99 116 

  ISV 124 136 156 151 

  PSI 17 16 18 40 

  
PSI 

Profesjon 177 199 194 205 

  SAI 51 58 43 73 

  ØI 89 93 110 102 

  TIK 22 9 17 7 

Total   578 614 637 694 

Kilde: DBH Studiepoengsproduksjon fordelt på studieprogram som emnene primært tilhører  

 

ISV har en økning på lavere grad, mens det er nedgang hos de andre enhetene. På høyere grad har ISV 

større økning sammenlignet med forrige studieår grunnet bedre gjennomstrømming og stort opptak i 2004. 

PSI har en kraftig økning på høyere grad, da det første kullet mastergradsstudenter i psykologi avla sin 

masteroppgave våren 2006 med gode gjennomføringsstall. 

 

2.1.3 Forholdstall lærer/student  
 

Tabell 2.1.3 Forholdstall lærer og student (DBH) 

Fast vitenskapelig ansatte (FVA) med 

undervisningsplikt i 2005* 

Antall studenter, definert som 

helårsekvivalenter 2005 

Antall studenter pr. 

FVA 2005 

205,6 6521 31,7 

* Vitenskapelig ansatte inklusiv time/hjelpelærerårsverk og eksklusiv rekrutteringsstillinger, 

grunnbevilgning 

 

Tilsatte/engasjerte som timelærere, oppgitt i årsverk (DBH) 

2002 2003 2004 2005 

30,1 34 41 39 

 

SV har et stabilt forholdstall mellom lærer og student på ca 32. I forhold til humsam-gjennomsnittet har 

forholdstallet på SV forverret seg i perioden fra 2003-2005. Fakultetet har ved en rekke anledninger meldt 

inn til universitetsledelsen at vi har et for stort antall studenter per vitenskapelig ansatt. Dette går på klar 
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bekostning av den oppfølgingen vi kan gi våre enkelte studenter. Vi fikk i 2006 en varig økning på 2 mill. 

for å bedre forholdstallet mellom lærere og studenter. Fakultetet vil fremover ha handlingsrom for å bedre 

noe på forholdstallet, men ikke på langt nær tilstrekkelig for å bedre forholdstallene i henhold til 

fakultetets målsetting om å ligge på samme nivå som humsam-området. Fakultetet vil fremheve at tross 

det høye tallet studenter per ansatte, er søkningen til våre studier meget god, og det er ingen indikasjoner 

på at våre studenter i større grad enn gjennomsnittet ved UiO faller fra studiene, har lavere 

gjennomstrømming eller er misfornøyd med studietilbudet. Dette tyder på at fakultetet disponerer sine 

begrensede ressurser per student på en god og effektiv måte. SV-fakultetet har en svært lav andel 

basisfinansiering, og er i ekstraordinær grad avhengig av studiepoenginntekter for å finansiere 

forskningstid og administrasjon. Om vi regner med at fast vitenskapelig personale bruker 45 % av sin tid 

til undervisning, så gir time – og hjelpelærere 34 % av undervisningen som blir gitt av de to gruppene til 

sammen. 

 

Vurdering av behov for tiltak 
Fakultetets hovedinnspill i budsjettarbeidet for 2007-2008 er derfor en radikal styrking av 

basisfinansieringen av fakultetet. Hovedargumentasjonen for en styrket basisfinansiering er at den vil gi 

rom for å bedre forholdstallet mellom studenter og vitenskapelige ansatte, og gi mer undervisning og mer 

forskningsbasert undervisning enn det vi har kapasitet til i dag. 

 

2.1.4 Karakterbruk fordelt på lavere og høyere grad 

 

Se tabell 5 Karakterer fordelt på gradert karakterskala og Bestått/Ikke bestått i vedlegget. 

Karakterene ved fakultetet har hatt en stabil prosentvis fordeling innenfor nivå i årene 2003- 2006 (vår). 

På lavere grad er fordelingen i samsvar med den prosentvise fordelingen i ECTS-systemet. Vi ser at det 

gis flere karakterer i toppen av skalaen på emner på 3000 nivå enn emner på 1000 nivå. Dette kan skyldes 

at studentene er mer modne faglig sett når de avlegger eksamen på 3000 nivå. Mange av disse emnene er 

den avsluttende bacheloroppgaven, og vi vil forvente et bedre snitt på disse emnene enn 

innføringsemnene.  

 

På høyere grad er det en klart høyere andel av de beste karakterene, men C er likevel hyppigst gitte 

karakter. Tallene for våren 2006 viser at det er en tendens mot en høyere andel C. Statistikk for hele UiO i 

perioden 2003-2005 viser at SV-fakultetet her skiller seg fra andre fakulteter, som alle har B som hyppigst 

gitt karakter. Vi ser dette som et resultat av at SV-fakultetet i større grad har benyttet karakterskalaen etter 

intensjonen. Masteroppgavene skiller seg ut med noe høyere karakterer sammenlignet med andre emner 

på masternivå. Antallet B’er på masteroppgaven i PECOS har hatt en dramatisk nedgang fra 64 % i 2005 

til 20 % V06. PECOS kan ikke med sikkerhet si hva dette skyldes, men nevner at sensorene nå har større 

fortrolighet med bokstavkarakterer og at det er sannsynlig at det ble gitt for mange karakterer høyt på 

skalaen for H03 kullet. Kull H04 er dessuten et svakere kull med dårligere metodekunnskaper som gir 

utslag på masteroppgaven. Se tabell 4 for fordeling av karakterer på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven. 

På emner på lavere grad er det en høyere strykprosent på eksamener med bokstavkarakterer enn 

bestått/ikke bestått, mens det er det motsatte for emner på master. Emner på profesjonsstudiene har en 

markant høyere prosentandel stryk der hvor man bruker bestått/ikke bestått. 

 

I henhold til retningslinjene for karakterskalaen vurderer fakultetet karakterfordelingen på studienivå, 

snarere enn å se på enkeltemner. Ett unntak er masteroppgaven, ettersom den er av en slik størrelse og 

betydning at det er viktig å unngå for store avvik i karaktersettingen mellom fagene på fakultetet. 

Tilsynssensorordningen har vært et viktig ledd i å kvalitetssikre vurderingen av studentpresentasjoner.  

Fakultetet har utarbeidet interne retningslinjer for bruk av sensorer. Her plasseres ansvar for oppfølging av 

blant annet bedømmersensorer.  
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Vurdering av behov for tiltak 

Det er ingen indikasjoner på at fakultetet bør iverksette generelle tiltak i forhold til bruk av 

karakterskalaen. Det er likevel viktig å følge tilsynssensorenes og karakterpanelenes vurderinger av 

karaktersettingen i forhold til faglig nivå. På enkelte av de tverrfaglige emnene er det en svært skjev 

fordeling i karakterbruk, men tilsynssensorene er enige i at riktig karakter er gitt. Fortsetter denne trenden 

vil fakultetet vurdere å anbefale bruk av bestått/ikke bestått på noen av disse emnene. Referansepanelet for 

sosiologi uttrykker klar bekymring for ulik karaktergivning i samfunnsfagene, og anbefaler at det sees 

nærmere på de kvalitative vurderingskriteriene som brukes ved de enkelte fag, særlig de som omhandler 

masteroppgaven. Det er også viktig å følge med på karaktersettingen i andre fagområder, slik at ikke 

karaktersettingen ved SV-fakultetet gir våre kandidater dårligere arbeidsmarkedsmuligheter. I dag skiller 

SV seg ut på masternivå ved å gi klart flere C enn andre fakulteter. Fakultetet ber Universitetsledelsen 

legge større kraft i arbeidet med å sikre at karaktersettingen på masternivå følger de samme generelle 

retningslinjer. Når det gjelder masteroppgaven spesielt, vil fakultetsledelsen følge med på utviklingen med 

tanke på å forhindre en for snever bruk av karakterskalaen ved enkelte program. Ser man nærmere på 

karaktergivningen på de enkelte fag (tabell 4, vedlagt), er det særlig samfunnsgeografi og 

profesjonsstudiet i psykologi som gir grunnlag for nærmere vurdering. 

 

2.2. Kvalitative data 

 

2.2.1 Evalueringer 
 

Periodiske emneevalueringer 

De utfyllende periodiske emneevalueringer er gjennomført på halvparten av våre enheter (SAI, ISS og 

ISV). Hos de enhetene som ikke spesifiserer at de har gjennomført periodiske emneevalueringer foregår 

det kontinuerlig evaluering av emnene. Flere av enhetene har også brukt tilsynssensor til å gå gjennom 

utvalgte emner. På de tverrfaglige programmene gjennomføres det emneevalueringer av programmets 

egne emner hver gang emnet gis. Sosialantropologi rapporterer at studentene savner klarere læringsmål på 

1000 og 2000 nivå. Det er planlagt å arbeide med læringsmål både på programnivå og emnenivå studieåret 

2006/2007. Psykologi planlegger periodisk emneevaluering av alle 1000 emner våren 2007. ISV 

rapporterer at studentene er svært fornøyde med forelesere og pensum på master. På utviklingsstudiers 

innføringsemne rettet studentene både kritikk mot seminarleder og sin egen innsats på seminarene. Tiltak 

er allerede gjennomført med positivt resultat.   

 

Underveisevaluering 

Det har vært en del diskusjoner rundt bruken av underveisevalueringer, da enhetene allerede føler at det 

blir mange evalueringer. Det blir derfor diskutert hvordan man kan gjøre dette enklere. 

Underveisevalueringer brukes for å fange opp forhold man lett kan gjøre noe med underveis. Dette kan 

være for liten skrift på tavla, foreleser snakker for lavt, foreleser kommer for sent til undervisningen etc. 

Underveisevalueringer foregår både muntlig og skriftlig. Underveisevalueringer brukes ikke konsekvent 

på alle våre enheter.  

 

Periodiske programevalueringer 

Både PECOS, profesjonsstudiet i psykologi og masterprogrammene i samfunnsøkonomi rapporterer at det 

var svært nyttig med periodisk programevaluering. En del forhold har blitt bekreftet, og det har kommet 

nye ting frem som man må jobbe videre med. Samfunnsøkonomi vektla hvor viktig det var å få en godt 

sammensatt komité. Samfunnsøkonomi holder høy kvalitet og utdanner kandidater som er attraktive på 

arbeidsmarkedet, men som har manglende kommunikasjonsferdigheter. Programevalueringen av 

profesjonsstudiet har resultert i en omfattende revisjon av programmet. Hos PECOS ble det fokusert på at 

studentene ikke føler at deres forventninger til programmet har blitt innfridd. Tiltak er gjennomført for å 

synliggjøre programmets profil. 
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Tilsynssensor 

Alle våre enheter utenom TIK har tilsynssensor. Tilsynssensor for TIK planlegges for 2006/2007. 

Tilsynssensor for årsenheten og bachelorprogrammet i psykologi starter sitt arbeid høsten 2006. 

Ordningen er såpass ny at det fortsatt er en del tilsynssensorrapporter som ennå ikke er mottatt. 

Tilsynssensorrapportene gir varierende tilbakemelding, men generelt er tilsynssennsorene positive, og 

enhetene melder om å ha fått nyttige tilbakemeldinger for videre kvalitetsarbeid. Av utfordringer som 

rapporteres er få menn på studiet (kulkom), uklare eksamensoppgaver (ISV, ISS), for lite skrivetrening 

(SAI) og høyt karaktersnitt (utviklingsstudier).  

 

StudMag 

Bachelor og masterprogrammet i samfunnsøkonomi var med. Det rapporteres om høy faglig og 

pedagogisk kvalitet samt studenttilfredshet på bachelor, men studentene bruker få timer på studiet per uke. 

På master er det god sammensetning av stoffet, men dårlig evne til å skape faglig engasjement hos 

lærerne. 

 

Kandidatundersøkelsen 2005- Arbeidslivstilknytning og overgang til arbeidslivet for cand. polit 

kandidater utdannet i perioden 2000-2004. 

Undersøkelsen viser at arbeidslivets kjennskap til SV-utdanningene er lavere enn ønsket, og at de 

samfunnsvitenskapelige kandidatene er sterkt representert i offentlig sektor. Halvparten av kandidatene 

har hatt kontakt med arbeidslivet gjennom studiene, men en forholdsvis stor andel bruker først tid på å få 

jobb etter at utdanningen er fullført. Mange av våre kandidater kommer raskt i jobb etter endt utdanning, 

og flertallet er i fast stilling etter 1-5 ½ år. Kandidatene har forholdsvis lav kjenneskap til og bruk av 

studie - og karriereveiledningstjenester, og UiOs ansattes kunnskap om arbeidsmarkedet bør styrkes. 

 

De fleste opplever godt samsvar mellom stillingsnivå og utdanningsnivå, og opplever at de har gode 

kvalifikasjoner til å innhente, bearbeide og analysere informasjon. Våre kandidater har i mindre grad 

tilegnet seg gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å arbeide under press.  

 

Etter at resultatene fra Kandidatundersøkelsen var klare, har fakultetet satt i gang flere tiltak for å lette 

studentenes overgang til arbeidslivet. Noe av arbeidet begynte med et seminar for programledere og 

studiekonsulenter i januar 2006, men de fleste av tiltakene er satt i gang fra høsten 2006 (blant annet 

arbeid med læringsmål, arbeidslivsuke på SV, kontaktgruppe for arbeidslivsrelevans på tvers av enhetene).  

 

2.2.2 Oppfølging av UiOs studiekvalitetsplan for 2006 

 
Arbeid for å bedre læringsmiljøet 

Fakultetet skal styrke studentenes læringsmiljø gjennom å prioritere gode program- og kulltiltak for 

studenter på bachelor- og masterprogrammene, og tydeliggjøre ansvaret for oppfølgingen av studentenes 

fysiske og psykososiale læringsmiljø.  

 

I forbindelse med det generelle arbeidet med læringsmiljøet ved fakultetet, avholdes rutinemessig LAMU-

møter med studentrepresentant, i henhold til Arbeidsmiljøhåndboken for studenter. Fakultetet har utnevnt 

kontaktperson for læringsmiljø på fakultetet og på enhetene. Fakultetet jobber nå med å lage en nettside 

om læringsmiljø, i tillegg til å sette ut i praksis hensiktsmessige rutiner for håndtering av avvik i 

studentenes læringsmiljø. Våren 2005 ble det gjennomført tellinger av utnyttelsesgraden ved fakultetenes 

lesesaler. SV-fakultetet hadde noe bedre utnyttelse enn gjennomsnittet ved UiO, men var likevel langt fra 

full utnytting av lese-/PC-salstilbudet. PC-salene for masterstudenter i 4. etasje ES skal pusses opp og 

universelt utformes. Prosjektet er planlagt ferdig januar 2008.  I tillegg er luftkvaliteten i PC-salen for 

lavere grads studenter i 2. etasje svært dårlig. Dette må også følges opp. Lesesalene brukes til eksamen i 

eksamensperioden. Lange eksamensperioder gjør at vi må stenge lesesalene for ordinær bruk. Dette er et 

problem studentene melder inn og som fakultetet må ta tak i videre. Våre heiser er nå universelt utformet 

med stemme og blindeskrift. 

 



2222   

 

11 

 

De fleste av programmene har ved semesterstarten satset på ulike faglig-sosiale tiltak, som 

innføringsseminarer, hyttetur for studentene og månedlige samlinger. Høsten 2005 arrangerte 

Bachelorprogrammet i psykologi for første gang en semesterstartsuke for nye studenter med blant annet 

kurs i studieteknikk, foredrag, eksperimenter og hyttetur. Uken ble en suksess som PSI ønsker å fortsette 

med. Masterprogrammet i statsvitenskap har fra våren 2006 etablert en kullkomite for å sette i gang tiltak 

som kan styrke kulltilhørigheten. Sosiologi har vært med på et prosjekt i regi av fadderordningen 

(DELTA). 

 

Alle våre enheter har studieåret 2005/2006 arbeidet med å styrke oppfølgingen og veiledningen av 

masterstudentene. Enhetene har laget et tilbud til hovedfagsstudenter slik at de får mulighet til å levere 

hovedoppgaven. Enhetene har løst dette forskjellig, men noen av enhetene har blant annet sendt ut brev til 

hovedfagsstudentene. Tiltak som er gjort for å styrke oppfølgingen og veiledningen av masterstudentene 

er blant annet å trekke veileder tidligere inn i prosessen (sosiologi), veiledningsordning organisert som 

obligatorisk støtteemne til masteroppgaven (ISV), felles veiledningsmøter i tillegg til ordinær veiledning 

og styrket informasjon om regler og prosedyrer knyttet til veiledningen (SAI og PSI). Alle våre 

masterprogrammer, utenom samfunnsgeografi og TIK, bruker veiledningskontrakter/avtaler. TIK melder 

at alle deres veiledere på UiO vil få veiledningskontrakter fremover. 

 

Sosiologi og psykologi har blitt tildelt midler for å jobbe med fleksible læringsformer. Fremover ønsker 

fakultetet å få en bedre oversikt over området, og å tilrettelegge for erfaringsutveksling.  

 

2.2.3. Oppfølging av fakultetets studiekvalitetsplan for 2006 

 
Fakultetets studiekvalitetsplan er innarbeidet i årsplanen. 

 

Egenvurdering av kvaliteten på studieprogrammene 
 

2.2.3.1 Inntakskvalitet 
Søkningen til lavere grads studier ved fakultetet er fortsatt høy til tross for noe reduksjon fra studieåret 

2004/2005. Selv om poenggrensene har jevnet seg ut, har fortsatt de tverrfaglige programmene jevnt over 

høyere poenggrense for opptak. For opptak til studieåret 2005/2006 hadde fakultetet et gjennomsnittlig 

inntakskrav på primærvitnemålskvoten på nærmere 49 poeng. På ordinær kvote (studenter med forbedrete 

karakterer og tilleggspoeng) var snittet hele 54. Offentlig administrasjon og ledelse har hatt en god økning 

i både søkertall og poengkrav fra i fjor.  

 

Vurdering av behov for oppfølging/utfordringer 

Fakultetet ønsker fremover å fokusere på tiltak for å bedre rekrutteringen til våre masterprogram, slik at vi 

opprettholder søkertallene og rekrutterer de beste studentene. Fakultetet ser også et stort potensial for å 

rekruttere studenter fra andre læresteder. Det er per i dag færre studenter fra både de tverrfaglige 

programmene og de disiplinære programmene som søker og takker ja til en plass på våre disiplinære 

masterprogram enn forventet. Vi håper at disse tallene vil øke fremover ved at vi i større grad forbedrer 

studietilbudet, tilbyr god informasjon om våre programmer og setter inn tiltak for programmer som har 

svikt i inntakskvaliteten.  

 

Flere av de tverrfaglige bachelorprogrammene rapporterer at det er et ønske om å opprette tverrfaglige 

masterprogram som en forlengelse av bachelorprogrammene. Det ser ut til at fakultetet mister mange av 

de beste studentene fra de tverrfaglige programmene, da disse søker seg til andre programmer i Norge 

eller utlandet. Utfordringen er å beholde disse studentene. Fakultetet har ingen planer om å opprette nye 

masterprogram i nærmeste fremtid, og har i stedet oppfordret de eksisterende masterprogrammene å legge 

til rette for overgangen fra tverrfaglig bachelorprogram til disiplinær master. ØI melder i sin 

studiekvalitetsrapport at de ønsker å tilrettelegge informasjonen for aktuelle søkere fra tverrfaglige 

program, slik at spesialisering på master gjenspeiler det bachelorprogrammet de kommer fra. Sosiologi 
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melder om helt konkrete endringer i emneporteføljen for å tilpasse seg studenter fra disse programmene, 

og psykologi planlegger innføring av studieretninger i sitt program. 

 

For opptaket høsten 2006 har fakultetsledelsen merket seg at det var en nedgang i karaktergrense for flere 

av masterprogrammene (for tall for studieåret 2005/2006, se tabell 1c). Det var også en uvanlig høy andel 

nei-svar blant søkerne til masterprogrammet i psykologi. Dette kan skyldes økende interesse for 

konkurrerende masterprogram tilbudt ved andre institusjoner.  

 

Når det gjelder vurdering av forkunnskaper og rangering av søkerne ved opptak til masterprogrammer, 

melder våre internasjonale masterprogrammer at vurderingen av internasjonale søkeres kvalifikasjoner 

oppleves komplisert. Masterprogrammet i psykologi opplever dårlige språkkunnskaper blant de 

internasjonale studentene, men at det er vanskelig å gjøre noe med kravet. De toårige masterprogrammene 

i samfunnsøkonomi har tatt opp en stor andel utenlandske søkere over en periode, og merket seg at disse 

studentene ofte stiller med manglende forkunnskaper. Økonomisk institutt ønsker derfor krav om en 

internasjonal test (GRE) for bedre å rangere søkerne. Fakultetet saksbehandler dette i samarbeid med 

studieavdelingen. PECOS har opplevd det som vanskelig å sikre at de studentene som tas opp har gode 

faglige forutsetninger for å gjennomføre programmet. Som en følge av dette har programmet nå innført 

nye krav til innholdet i motivasjonsbrevet som ligger ved søknaden, slik at det er tydeligere å se hvilken 

disiplin studenten ønsker å ha sin forankring i. Fakultetet vil i 2007 arbeide for å kvalitetssikre opptak av 

internasjonale søkere til våre masterprogrammer ved opplæring i godkjenning av utenlandsk utdanning, 

erfaringsutveksling om ulike karaktersystemer og større samarbeid på tvers av enhetene mens opptaket 

pågår.  

 
Fakultetet har på de fleste av våre programmer en overvekt av kvinner. Bachelorprogrammene sett under 

ett har en andel på 64 % kvinner, og masterprogrammene sett under ett har en kvinneandel på 60 %. På 

bachelorprogrammet i sosialantropologi, psykologi, kultur og kommunikasjon og utviklingsstudier har vi 

en kvinneandel på over 70 %. På master er det sosialantropologi og samfunnsgeografi som ligger på over 

70 % kvinner. Profesjonsstudiet i psykologi har en kvinneandel på nesten 80 %. Psykologi melder at 

denne høye kvinneandelen ikke gjenspeiles på arbeidsmarkedet. Fakultetet må fremover se på tiltak for å 

øke prosentandelen menn på de studiene hvor det er mest aktuelt. 

 

2.2.3.2 Rammekvalitet 
Fakultetets økonomiske situasjon med tanke på forholdstall lærer/student er av overordnet betydning for 

rammekvaliteten. Problemstillingene er beskrevet i 2.1.3 Forholdstall lærer/student.  

 

Studieadministrasjon 

En stor del av fakultetets studentrelaterte oppgaver utføres av administrativt ansatte, i 

studieadministrasjonen og andre studenttjenester (IT). Fakultetet kan vise til et relativt lavt forholdstall 

mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte (0,28 teknisk-administrativ per 

vitenskapelig tilsatt i 2005). Forholdstallet for fakultetet ligger betydelig under gjennomsnittet for 

humsam-området. 

 

Studieadministrasjonen vurderes å ha høy kompetanse og fungere godt. Det ble studieåret 2004/2005 

igangsatt et generelt arbeid for utvikling av administrative tjenester ved fakultetet. Dette arbeidet er nå i 

ferd med å avsluttes. I studieåret 2005/2006 har fakultetet gjennomført en rekke seminarer på tvers for å 

heve kompetansen i vår studieadministrasjon samtidig med å legge til rette for samordning på tvers. 

Behovet for samarbeid og informasjonsflyt internt er særlig viktig ettersom fakultetet har en felles 

førstelinje og studieveiledning for alle bachelorstudenter i SV-infosenter.  

Med et felles mottak for et stort studenttall må vi legge stor vekt på likebehandling og stille strenge krav 

til studentene om å orientere seg i den informasjonen som finnes, og følge de frister som er satt. For at vi 

skal kunne få til en god og rettferdig oppfølging av et så stort studenttall, er både studentene og 

studieinformatørene avhengige av lettfattelige regler som henger sammen med en velfungerende 

studentweb/ utdanningsplan. Slik vi ser det er de mest sentrale og samtidig dårligst fungerende 
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elementene et uklart UiO-reglement og tekniske løsninger rundt undervisningsopptak og 

eksamensmeldinger, for ordinære programstudenter og for privatister. Fakultetet har høsten 2006 opprettet 

et førstelinjeforum på tvers av enhetene. 

  

Fakultetet nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe på tvers av enhetene som har laget retningslinjer for 

arbeidet (ansvars- og arbeidsdeling) med utvekslingsavtaler ved fakultetet. Som en konsekvens av at flere 

studenter reiser på utvekslingsopphold har arbeidet med godkjenning av utenlandsk utdanning økt kraftig. 

Fakultetet har opprettet en godkjenningsgruppe på tvers for å i større grad profesjonalisere dette arbeidet. 

På bakgrunn av en kraftig økning i antall godkjenningssaker må fakultetet vurdere om det er satt av 

tilstrekkelige administrative ressurser til dette arbeidet. 

 

2.2.3.3 Programkvalitet 
Det er gjort en rekke evalueringer og forbedringer i de enkelte studieprogrammene i løpet av studieåret. 

Dette gjelder både bachelor- og masterprogrammene. Fakultetet vurderer programkvaliteten jevnt over 

som god i dag, men har klare satsingsområder for planperioden 2005-2009.  

 

Programkvalitet på bachelornivå og behov for oppfølging 

Programmene har det siste året arbeidet med å tydeliggjøre den faglige profilen, sammenhengen og 

strukturen på programmene. Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse har blant annet lagt 

om første semester i programmet for at studentene både skal få en bedre faglig og sosial start. 

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon har strammet inn sin struktur, slik at de tre første 

semestrene nå er felles for alle studentene. De fleste av våre programmer har tilrettelagt sitt studieløp i 

forhold til studier i utlandet, og det er etablert flere nye avtaler. Det har også vært arbeidet med å 

synliggjøre det tilbudet vi har av utvekslingsavtaler.  

  

Et mål for fakultetet for 2006 har vært å tydeliggjøre de ulike studieprogrammenes læringsmål og 

arbeidslivsrelevans. Dette arbeides det nå aktivt med på alle våre programmer. Det vil fremover være 

behov for å arbeide videre slik at læringsmålene henger sammen med undervisningen og 

eksamensformene som gis.  Fakultetet har våren 2006 arbeidet med å følge opp resultatene fra den 

gjennomførte Kandidatundersøkelsen for Cand. polit kandidater 2000-2004, og arbeidet vil fortsette 

fremover. Fakultetet har laget et karriereveiledningshefte for studiekonsulenter for bruk i 

studieveiledningen.  

 

Programkvalitet på masternivå og behov for oppfølging  

Selv om flere av programmene har utviklet tiltak for å få til gode overganger fra de tverrfaglige 

programmene til de disiplinære masterprogrammene er det en utfordring fremover å få flere søkere til 

blant annet sosialantropologi og psykologi fra disse programmene.  

 

Siden forrige studieår har våre masterprogrammer arbeidet videre for å øke gjennomføringen. Fra høsten 

2005 gjennomførte ISV store endringer, blant annet innføring av kortere undervisningsperioder på 6 uker, 

uttelling for veiledning i form av studiepoeng og faste innleveringsfrister, for å bedre 

gjennomføringsprosenten. ISV melder at endringene i programmet har ført til at gjennomføringsprosenten 

har økt med 18 % våren 2006. Dette er en utvikling fakultetet er meget godt fornøyd med. Til tross for 

bedre gjennomføring for alle våre masterprogrammer ønsker fakultetet å jobbe videre med dette.  

 

2.2.3.4 Undervisningskvalitet 
Enhetene melder ikke om særlig svikt i undervisningskvaliteten, og legger vekt på at tilbakemeldinger på 

undervisningen fra emneevalueringene blir tatt videre. PSI har ansatt universitetslektorer med ansvar for 

emner på 1000-nivå for å bedre undervisningskvaliteten.  Fakultetet har avsatt deler av en stilling for å 

løfte fakultetets kompetanse på alternative undervisnings og eksamensformer, og iverksette 

fellesseminarer og lignende som kan stimulerer enhetene til å lære av hverandre og tenke nytt. Dette 

arbeidet vil gå inn i 2007. 
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Fakultetet gjennomførte høsten 2006 seminarlederkurs for seminarledere fra alle programmene. Dette 

fungerte godt, og er et tiltak vi ønsker å videreføre. ØI vektlegger pedagogisk evner og kvalifikasjoner ved 

nytilsetting, og tilbakemeldinger på pedagogisk opplegg tas videre til forelesere og seminarledere. Det er 

generelt mer fokus på erfaringsutveksling enn tidligere, og dette virker positivt inn på det pedagogiske 

opplegget i undervisningen.  

 

2.2.3.5 Resultatkvalitet 
Frafall, gjennomføring og studiepoengsproduksjon er beskrevet i 2.1.2 og karaktersetting i 2.1.4. 

Samfunnsøkonomi rapporterer at det er uklare signaler om karakterbruk, blant annet normalfordeling av 

bestått-karakterene. 

Del 2 Videreutvikling og forankring av kvalitetssystemet ved fakultetet 

Fakultetet har ikke gjennomført vesentlige endringer i kvalitetssystemet siden studieåret 2004/2005. Det 

vurderes kontinuerlig om de enkelte rutiner bør forbedres eller forenkles. Fakultetet vil fokusere særlig på 

at kvalitetssikringsarbeidet på studiesiden må inngå i den helhetlige virksomhetsstyringen, og har 

igangsatt et arbeid for å finne gode styringsparametre for dette arbeidet. Dette må igjen kobles til 

virksomhetsstyringen på sentralt nivå. Det er fremover viktig å i større grad forankre kvalitetssikringen 

hos de vitenskapelige. Vi tenker da spesielt på å synliggjøre deres rolle i systemet samt spille på tidligere 

god praksis og erfaringsutveksling. Tilbakemeldinger både i enhetenes studiekvalitetsrapporter og 

rapporten fra Internrevisjonen viser at mye arbeid gjøres av administrasjonen. Dette har til nå vært lite 

synlig i beskrivelsen av systemet.  

 

Fakultetsledelsens vurdering er at det på enheter og program gjøres et kontinuerlig godt 

studiekvalitetsarbeid, og det legges mye innsats i evalueringer, vurderinger og videreutvikling av studiene. 

Alle enheter og program leverte 03.11 rapport for studieåret 2005/2006. Flere enheter melder inn behovet 

for forenklinger i rapporteringsarbeidet, og de er usikre på om arbeidsmengden står i forhold til 

resultatene.  Mange av enhetene gjør et svært omfattende kvalitetsarbeid. Det er viktig at vi ikke evaluerer 

mer enn det vi har kapasitet til å analysere, og at resultatene fra evalueringene blir tatt med i det videre 

kvalitetsarbeidet. Allikevel ser enhetene nytteverdien av evalueringene, og mener det kommer frem mange 

konstruktive tilbakemeldinger. Vurderinger som skulle gjøres på grunnlag av nøkkeltall har vært 

vanskelige, ettersom FS-rapporten for programstudenter ikke er tilfredsstillende. Flere enheter viser også 

til at det må videreutvikles hensiktsmessige rutiner internt for å utnytte evalueringer enda bedre i en 

kvalitetssikringsprosess til tross for at rutinene har blitt forbedret og mer forankret enn i forrige studieår. 

Erfaringene har vist at det vil være krevende for fakultetet å både fullføre programevalueringer og følge de 

opp hvert fjerde år. Dette tar mye ledelseskapasitet som kunne vært brukt til andre tiltak. Fakultetet vil 

foreslå at frekvensen settes ned til hvert femte år. 

Del 3 Evaluering av Kvalitetsreformen 

Den nye gradsstrukturen (3+2) er implementert uten at det i seg selv har ført til store problemer. Den nye 

strukturen gjelder ikke for profesjonsutdanningen i psykologi. Overgangen fra ett cand.mag.program til 

flere programmer førte til økt synlighet for våre studier og en dramatisk økning i søkningen (75 prosent 

første året). De nye programmene er fortsatt meget populære hos søkerne.  

 

Fakultetet har beholdt relativt stor frihet når det gjelder valg av emner innenfor de ulike 

bachelorprogrammene. Inntrykket fra et utvalg av bachelorvitnemål for det første kullet er at det store 

flertallet av studentene har valgt 40-grupper og frie emner som støtter godt opp under spesialiseringen i 

programmet. Dette er ikke systematisk undersøkt.  

 

For øvrig stiller oppdelingen i små emner store krav til koordinering for at programmet skal henge godt 

sammen. Inntrykket er at dette har blitt ivaretatt. De tematisk orienterte programmene kunne vært 

forbedret om det hadde vært ressurser nok til å tilby flere emner som var spesialtilpasset for disse. 
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En konsekvens av omleggingen av lavere grad er at variasjonen i bakgrunnskunnskaper til 

masterstudentene innen den valgte disiplinen vil variere mye mer enn før. Det har derfor blitt mer 

krevende å få til god integrasjon når en ser femårige løp under ett. Det gjenstår sannsynligvis en del arbeid 

med tilpassing av masterprogrammene til nye studentgrupper. For master i samfunnsøkonomi er 

minstekravene til bakgrunnskunnskaper betydelig svekket i forhold til hovedfaget.       

 

Sammenlignet med før reformen er det økt bruk av alle former for innleveringsoppgaver. Det er også mer 

gruppeundervisning, men færre forelesninger. Det er noe mer bruk av ny læringsteknologi (”fleksibel 

læring”). Det er fortsatt tradisjonell skoleeksamen i de fleste emner. Nye vurderingsformer har kommet i 

tillegg til, ikke i stedet for, skoleeksamen. Fakultetet har fortsatt et potensial for å øke læringsutbyttet til 

studentene gjennom en mer bevisst og variert bruk av ulike vurderingsformer.  

 

Innføring av ny karakterskala på lavere grad har bydd på relativt små problemer, selv om det var enkelte 

innkjøringsproblemer det første semesteret. På høyere grad har karakterskalaen blitt praktisert forskjellig 

både mellom ulike fag ved UiO og innen samme fag på tvers av institusjoner. Hovedårsaken til dette er at 

det ikke har vært gitt tilstrekklig klare retningslinjer fra departementet. Det har heller ikke, verken fra 

universitetene eller andre myndigheter blitt slått ned på praksis som nokså åpenbart har vært i strid med 

retningslinjene. I tillegg var UiOs retningslinjer kanskje ikke helt realistiske når det gjaldt masternivået. 

Fakultetet har i eget brev tatt opp hvordan en kan forholde seg til dette. 

 

De nye programmenes sammensetning og nye lærings-, undervisnings- og vurderingsformer krever mer 

administrativ oppfølging av studentene enn tidligere. Denne oppfølgingen involverer vitenskapelig ansatte 

og administrasjonen. Utdanningsplanen har vært til langt mindre hjelp enn forventet. Studentene får også 

klart mer faglig tilbakemelding ved at det er langt flere vurderinger med karakterer og noe mer 

seminarundervisning. Det har ikke blitt flere professorer og førsteamanuenser, og den direkte kontakten 

med disse har ikke økt. Men det blir rapportert om betydelig mer elektronisk tilbakemelding på spørsmål 

fra studentene. Siden forholdstallet mellom studenter og lærere ikke er bedret, er det fortsatt mye som 

mangler på at intensjonene i reformen er nådd. 

 

Etter innføringen av reformen har studentene ved fakultetet fått et stort tilbud på studier i utlandet. Det er 

flere og flere studenter som reiser ut i løpet av bachelor eller masterprogrammet. Imidlertid er det fortsatt 

mange studenter som reiser utenom avtaler og dette skaper betydelig merarbeid.  

 

Perioden fra semesterstart til siste eksamen har antakelig blitt noe lengre for flertallet av studentene uten at 

det er lett å dokumentere. På grunn av økt antall eksamener tar imidlertid eksamensperioden en større del 

av semesteret enn før og noen studenter kan få sine eksamener svært tidlig. Undervisningsperioden har 

blitt forlenget, men på grunn av ressursmangel stopper undervisningen ofte i noen uker før den offisielle 

undervisningsperioden er over. Dersom en kunne få til en reduksjon i antall skoleeksamener og en mer 

rasjonell eksamensavvikling, ville semesteret kunne utnyttes bedre.  

 

Kvalitetsarbeidet utføres mer systematisk enn før innføringen av UiOs kvalitetssystem, og medfører også 

mer arbeid. Både arbeidsmengden hos de vitenskapelige og i administrasjonen har økt betraktelig etter 

innføringen av reformen. Systemet genererer mer informasjon og dokumentasjon enn det er kapasitet til å 

følge opp.  

 

Ressursene strekker ikke til dersom alle gode intensjoner i reformen skal gjennomføres. Separate 

opptaksrammer har gitt bedre kontroll med studentstrømmene, bedre utnytting av ressursene og økt 

studiekvalitet.  

 

En bekymring er at UiOs regelverk i dag gir studentene muligheter til å følge andre programmer enn det 

de er tatt opp på og at det på sikt kan undergrave opptaksreguleringen og programtankegangen. At UiOs 

regelverk gjør det mulig å ha studierett på mer enn ett program samtidig (og mange har det) forsterker 

problemet. Det mangler på den andre siden adekvate tilbud for studenter som har andre mål enn å 
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fullføre et program (for eksempel fordi de allerede har en bachelorgrad) og mange av de søker også på 

program.  

 

Fordi reformen skulle gjennomføres så raskt, var det liten tid til å hente inn synspunkter fra arbeidslivet på 

utformingen av programmene. Det blir nå forsøkt rettet på. 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Asbjørn Rødseth     Gudleik Grimstad 

Dekan       fakultetsdirektør 
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Vedlegg – Nøkkeltall 

 
Tabell 1a Søkerstatistikk og gjennomføringsdata- program med opptak en gang i året 

 

   

Tatt opp 

og sem.reg Førstegangs- Sem.reg. Sem.reg.  

  Søkere Opptak reg. stud. totalt totalt Ferdige 

FS-kode Studieprogramnavn 2005/2006 2005/2006 2005 HØST 2005 HØST 2006 VÅR kandidater 

SV1-PSY Årsenhet i psykologi 5148 316 203 388 314 0 

SVB-ECON Samfunnsøkonomi 1818 140 79 352 294 29 

SVB-EURO Europastudier (EU) 1388 78 48 154 137 9 

SVB-INTER Internasjonale studier 2224 66 47 173 158 16 

SVB-

KULKOM Kultur og kommunikasjon 1637 68 46 154 144 13 

SVB-OADM Offentlig administrasjon og ledelse 1621 63 45 115 95 5 

SVB-PSY Psykologi 3228 159 59 463 389 38 

SVB-SANT Sosialantropologi 2055 134 81 342 306 29 

SVB-SGO Samfunnsgeografi 854 71 43 178 151 15 

SVB-SOS Sosiologi 2441 169 95 404 343 30 

SVB-STV Statsvitenskap 2745 196 110 559 455 36 

SVB-UTV Utviklingsstudier 1770 66 35 146 133 6 

SVMA-ESST 

Society, Science and Technology in 

Europe 66 21 7 26 29 14 

SVM2-DEVG Development Geography 103 3 5 7 7 2 

SVM2-EDEC 

Environmental and Development 

Economics 198 22 22 63 54 14 

SVM2-PECOS Peace and Conflict Studies 234 21 13 51 47 19 

SVM2-PSY Psykologi 191 34 10 72 64 23 

SVM2-SANT Sosialantropologi 88 50 2 117 104 40 

SVM5-ECON Samfunnsøkonomisk analyse 876 60 31 185 161 14 

PSYKPROF Profesjonsstudiet i psykologi 373 90 22 488 473 69 

 

 

Tabell 1b Søkerstatistikk og gjennomføringsdata- program med opptak to ganger i året 

 

  Søkere Opptak Søkere Opptak Førsteg.- Førsteg.- Sem.reg. Sem.reg.  

  2005 2005 2006 2006 reg. stud. reg. stud. totalt totalt Ferdige 

        FS-kode Studieprogramnavn HØST HØST VÅR VÅR 

2005 

HØST 2006 VÅR 

2005 

HØST 

2006 

VÅR kand. 

    SVM2-ECON Samfunnsøkonomi 212 23 73 27 26 2 163 132 38 

       SVM2-SGO Samfunnsgeografi 42 15 19 7 1 0 104 95 13 

       SVM2-SOS Sosiologi 91 50 56 31 37 3 274 254 49 

       SVM2-STV Statsvitenskap 186 60 115 53 50 7 403 338 113 

 

Opptak = tatt opp og semesterregistrert 
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1c Rekruttering masterprogram, høsten 2005 og våren 2006  

 

A=65, B=64, C=63, D=62 

 

 

 

Tabell 2 Gjennomføring, master for kull H03, V04 og H04 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Statsvitenskap (SVM2-STV) 

Sosiologi (SVM2-SOS) 

Sosialantropologi (SVM2-SANT) 

Society, Science and Technology in Europe (SVMA-ESST) 

Samfunnsøkonomi (SVM2-ECON) 

Samfunnsgeografi (SVM2-SGO) 

Psykologi (SVM2-PSY)** 

Peace and Conflict Studies (SVM2-PECOS)

Environmental and Development Economics (SVM2-EDEC) 

Development Geography (SVM2-DEVG) 

2003 HØST

2004 VÅR*

2004 HØST

 
 

 

 

 

  HØST 05     VÅR 06     

  

KVALIFISERTE 

SØKERE MØTT POENGGRENSE 

KVALIFISERTE 

SØKERE 

JA-

SVAR POENGGRENSE 

ESST 46 21         

PECOS 283* 9 64       

PSYMAS 103 33 64,1       

SAMFØKMAS - 

ECON 183* 17 63,6 72* 27 63 

SAMFØKMAS - 

EDEC 138 30         

SGEOMAS 34 15 63,2 15 8 63,6 

SOSMAS 75 50 62,6 38 31 62,8 

SOSANTMAS 78 50 63,3       

STVMAS 134 60 63,2 91 54 63,2 

DEVG 75 3         

* alle søkere       
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Tabell 3 Avlagte studiepoeng per registrerte student 

  Høst 2005 Vår 06 Høst 

2005+Vår 

2006 
Studieprogram Antall 

reg 

stud 

Antall 

reg 

stud 0 

nye 

sp 

% 

Aktive 

stud 

Nye sp 

pr. 

registrert 

student 

Nye 

sp 

per 

aktiv 

stud 

Antall 

reg 

stud 

Antall 

reg 

stud 0 

nye sp 

% 

aktive 

stud 

Nye sp 

pr. 

registrert 

stud 

Nye sp 

per 

aktive 

student 

% 

aktive 

stud, 

snitt 

Nye sp 

per 

aktive 

student- 

snitt  

SVB-ECON 416 117 72  17,76 24,70 328 122 63  15,80 25,20 68  24,95 

SVB-EURO 169 31 82  23,00 28,30 146 39 73  20,90 28,50 78  28,40 

SVB-INTER 186 35 81  23,30 28,70 167 31 81  23,40 28,80 81  28,80 

SVB-

KULKOM 

172 32 81  19,80 24,40 153 17 89  28,90 32,50 85  28,45 

SVB-OADM 137 34 75  20,70 27,50 108 22 80  20,70 26,00 77  26,70 

SVB-PSY 563 207 63  15,20 24,00 422 133 68  16,90 24,70 65  24,40 

SVB-SANT 397 106 73 18,30 24,90 326 82 75  19,30 25,70 74  25,30 

SVB-SGEO 218 74 66  17,10 25,90 164 45 73  18,90 26,00 69  26,00 

SVB-SOS 459 118 74  18,80 25,30 374 85 77  20,40 26,40 76  25,90 

SVB-STV 658 201 69  17,30 25,00 510 135 74  19,00 25,80 71  25,40 

SVB-UTV 171 47 73  19,90 27,50 146 17 88  25,90 29,30 80  28,40 

SV1-EFSA 13 10 23  2,30 10,00 3 0 100  26,70 40,00 38    

SV1-UTMIL 12 10 17  2,90 17,50 4 1 75  11,25 15,00 31    

SV1-PSY 561 276 51  11,40 22,50 386 152 61  13,90 23,00 55  22,80 

Sum 4132 1298 69  17,27 25,17 3237 881 73  19,14 26,29 70  25,73 
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Tabell 4 Karakterfordeling masteroppgave/hovedfagsoppgave 

 

    A B C D E 

PECOS 

master 

2005 21 % 64 % 7 % 7 % 0 % 

  Vår 2006 20 % 20 % 53 % 7 % 0 % 

PSYK 

prof 

hovedoppg 

2003 21 % 55 % 21 % 0 % 3 % 

2004 28 % 48 % 18 % 3 % 3 % 

2005 26 % 57 % 10 % 6 % 0 % 

  Vår 2006 20 % 63 % 12 % 2 % 2 % 

SGO 

hovedfag 

2003 29 % 57 % 14 % 0 % 0 % 

2004 14 % 50 % 36 % 0 % 0 % 

2005 27 % 53 % 20 % 0 % 0 % 

  Vår 2006 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 

SGO 

master 

2004 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

2005 20 % 60 % 20 % 0 % 0 % 

  Vår 2006 0 % 50 % 38 % 13 % 0 % 

SOS 

master  

2004 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2005 29 % 33 % 25 % 13 % 0 % 

  Vår 2006 15 % 50 % 24 % 9 % 3 % 

SOSANT 

hovedfag 

2003 10 % 70 % 20 % 0 % 0 % 

2004 39 % 37 % 17 % 4 % 2 % 

2005 17 % 57 % 22 % 4 % 0 % 

  Vår 2006 58 % 17 % 25 % 0 % 0 % 

SOSANT 

master 

2005 20 % 40 % 27 % 13 % 0 % 

  Vår 2006 8 % 47 % 36 % 8 % 0 % 

SOS 

hovedfag 

2003 21 % 21 % 43 % 14 % 0 % 

2004 6 % 35 % 46 % 11 % 2 % 

2005 9 % 28 % 50 % 13 % 0 % 

  Vår 2006 13 % 19 % 50 % 19 % 0 % 

STV 

hovedfag 

2003 46 % 38 % 17 % 0 % 0 % 

2004 25 % 42 % 32 % 1 % 0 % 

2005 14 % 40 % 37 % 7 % 1 % 

  Vår 2006 14 % 36 % 43 % 7 % 0 % 

STV 

master 

2004 33 % 33 % 0 % 33 % 0 % 

2005 16 % 50 % 30 % 3 % 0 % 

  Vår 2006 20 % 50 % 30 % 0 % 0 % 

PSY 

master 

Vår 2006 22 % 39 % 35 % 4 % 0 % 
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Tabell 5 Karakterer fordelt på gradert karakterskala og Bestått/Ikke bestått (DBH) 

 

                      

  Antall Antall  Antall                 

DBH- FS- eksamens- eksamener i % av beståtte i % av avl.             Ikke  

nivå nivå meldinger avlagt meldinger eksamener eksamener A A% B B% C C% D D% E E% F F% Bestått bestått 

Stryk i 

% 

LG 71      1 878        1 441  77 %      1 258  87 %     110  8 % 

       

283  20 %       410  28 % 

      

309  21 % 

       

146  10 %      183  13 %           -           -     

LG 100    11 844        9 108  77 %      8 466  93 %     801  9 %    2 025  23 %    2 767  31 %   1 726  20 % 

       

847  10 %      641  7 % 

        

295         -          -    

LG 200      4 896        3 788  77 %      3 580  95 %     327  10 % 

       

829  26 %    1 074  33 % 

      

578  18 % 

       

233  7 %      170  5 % 

        

535  

       

38  7 % 

LG 300         950           836  88 %         806  96 %     114  14 % 

       

241  29 %       293  35 % 

      

124  15 % 

         

34  4 %        29  3 %           -           -     

HG 500      4 239        3 672  87 %      3 534  96 %     362  12 % 

       

908  31 %    1 008  34 % 

      

392  13 % 

       

145  5 %      119  4 % 

        

692  

       

17  2 % 

HG 502           65             65  100 %           65  100 %         9  14 % 

         

20  31 %         30  47 % 

          

5  8 %          -    0 %         -    0 %           -           -     

PR 760         699           586  84 %         540  92 %       43  15 % 

       

124  43 %         99  34 % 

        

17  6 % 

           

3  1 %          5  2 % 

        

247  

       

38  13 % 

PR 770         426           401  94 %         401  100 %       54  23 % 

       

108  45 %         59  25 % 

        

12  5 % 

           

6  3 %         -    0 % 

        

123         -          -    

     24 997      19 897  80 %    18 650  94 %  1 820  10 %    4 538  25 %    5 740  32 %   3 163  18 %    1 414  8 %   1 147  6 %     1 892   93  5 % 
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