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«UiO-studenten – UiO-studentene» 

• Med utgangspunkt i strategiprosessen er det identifisert et behov 
for å trekke studentene tettere inn i arbeidet – både på kort og 
lang sikt. Det er et behov for å identifisere en tydelig 
studentstemme.   

• Vi tar derfor initiativ til en strukturert dialog med studentene om 
hvordan de erfarer/opplever UiO, og hvilke prioriteringer de har 
for neste strategiperiode.  

• For å supplere dette individ-orienterte perspektivet er det behov 
for å samle tall som er «nært» studiehverdagen – og som 
hensyntar de ulike variasjonene mellom studieprogrammene.   

• Til sammen vil dette kunne gi en god pekepinn og dokumentasjon 
om hvordan studenten/e egentlig opplever UiO – og hva de mener 
UiO bør være. 
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«The Berkeley Student Experience» 

• Rapport utarbeidet ifbm. UC 
Berkeleys strategiprosess. 

• “Dimensjoner” beskrevet i 
rapporten – med tilhørende 
målformuleringer:  
– TEACHING AND LEARNING 
– STUDENT ACADEMIC SUCCESS 
– TRAINING FUTURE LEADERS  
– WELLNESS AND “BASIC NEEDS”  
– DIVERSITY AND CLIMATE  
– FACILITIES 

 

“Berkeley should be as renowned for its 
student experience as it is for its research 
achievements” 
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Målformuleringer (mer spesifikt omtalt/konkrete anbefalinger i rapporten) :TEACHING AND LEARNING  - “Discovery” should be the theme of our undergraduate experience and every Berkeley student (including graduate students) should have the opportunity to take full advantage of the unique resources and opportunities of studying at a world-class research university. All students, regardless of their degree objective, should be able to follow a course of study that prepares them fully for a lifetime of success in the 21st century. STUDENT ACADEMIC SUCCESS  - All students should have the opportunity to explore and pursue their intellectual and creative passions through a well-guided and timely path to graduation. TRAINING FUTURE LEADERS - Every student should develop the personal, social, and civic skills not to just succeed, but to lead, in an increasingly global world. WELLNESS AND “BASIC NEEDS”   - All students should have the personal support and services they need to succeed academicallyDIVERSITY AND CLIMATE   Berkeley should have a faculty, staff, and student body that more fully reflects the diversity of our state and nation, and every student should feel welcome, respected, and safe. FACILITIES  - Every student should have access to modern academic and co-curricular facilities that support our principles of inclusion and innovation.

https://strategicplan.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/12/Student_Experience_Working_Group_Report.pdf


Elementer/milepæler 

1. Sentralt: Møte med studentlederne   
2. Lokalt: Datainnhenting - fokusgruppeintervjuer  
3. Lokalt: Datainnhenting og analyse – kvantitative og kvalitative 

beskrivelser 
4. Sentralt: Perspektivnotat  
 
 



Sentralt 

 
• Rektoratet møte med AU studentparlamentet 

 
• AU:  

– Gi innspill på institusjonelt nivå  
– Bidra til å engasjere studentene lokalt 

 

 



På fakultetene 

Fra det kvalitative til det kvantitative 
Fokusgruppeintervjuer 
• Utarbeidet en intervjumal 
• Mulige fokusgrupper: 

– Studentutvalg 
– Programutvalg 
– Gjerne også studenter som ikke allerede er aktive i 

studentpolitikken 

Kvantitative og kvalitative beskrivelser 
• Hvordan studentene opplever å være på fakultetet kvalitativt, 

understøttet av kvantitative tall 
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Tidsramme:  

 
A) Før medio juni (seminar dekaner og styret 18.-19. juni) 

– Alle enheter snakke med studentene sine på fakultetsnivå 
 

B) Før medio oktober (høringsprosess S2030) 
– Alle enheter snakke med studentene sine på lavere nivå 

 
• Vi sender ut konkret bestilling i etterkant av møtet 

 



Utkast mal intervjuguide I 

• Bakgrunn for at dere valgte dette studiet? 
• Erfaringer med studiet som helhet: oppbygning, sammenheng 

mellom kurs og temaer, forholdet mellom obligatoriske og valgfrie 
kurs 

• Hvilke arbeidsformer har vært framtredende i studiet? Hva er 
deres erfaringer med disse?  

• Hvordan har dere selv lagt opp arbeidet med studiet? Hvilke 
aktiviteter inngår? (organisert undervisning, kollokvier, lesing, 
skriving, diskusjonsforum, …)? 

• Hvilke vurderingsformer har vært i bruk? Hvilke erfaringer har 
dere med dette? 

– eksamensformer 
– oppgaver, innleveringer 
– gruppebaserte arbeidskrav 
– muntlige presentasjoner 
– mappevurdering 



Utkast mal intervjuguide II 

• Former for tilbakemelding underveis: Fra faglærere, fra 
medstudenter, egenvurderinger 

• Kontakt med faglærere og fagmiljø  
– Kontakt knyttet til undervisningen (former og omfang) 
– Kontakt utenfor undervisningen: Seminarer, deltakelse i 

forskningsprosjekter, andre former for deltakelse i fagmiljøet 

• Hvordan vil dere beskrive egen utvikling siden studiestart? 
• Hva har vært viktige aktiviteter og erfaringer i denne utviklingen? 
• Studiets sterke sider – og utfordringer 
• Hvis dere ble bedt om å delta i en revisjon av studieprogrammet: 

hvilke råd ville dere gi? 
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