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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2010. 

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

Vi arbeider kontinuerlig med studiekvalitet gjennom året ved tiltak som dialog med studentene 

og evaluering av kursene. Videre er studiekvalitet et viktig tema på våre undervisningsmøter og 

programrådsmøter. Vi arbeider stadig med dialog og utvikling av systemer knyttet til student-

lærer relasjonen og læringsmiljø, noe som igjen vil styrke studiekvaliteten generelt ved 

programmet. 

 

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

Vi har som tidligere år studentevalueringer for hvert kurs. De er gjennomgående gode. Det har 

kommet noe kritikk på manglende informasjon og dårlig undervisningsrom. I 2010 er det 

gjennomført en ekstern programevaluering av masterprogrammet og det er på plass en ny 

tilsynssensor med oppgaver relatert til vurdering gjennom årets kursportefølje. Det vil skrives en 

rapport fra tilsynssensor i løpet av våren 2011. 

 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

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

problemer har blitt rapportert?   

Studentevalueringene for enkeltkursene er gjennomgående gode. Det har kommet noe kritikk på 

manglende informasjon og dårlig undervisningsrom. I forbindelse med den eksterne 

programevalueringen i 2010 ble det gjennomført en studentundersøkelse som viste at studenten 

er godt fornøyd med studiet, hele 25% rapporterte at de var svært godt fornøyd. Den eksterne 

evalueringsgruppen konkluderer med at studiekvaliteten er god for programmet. Områder som 

det kan arbeides videre med er: bedre tilrettelegging av undervisning for heltid- og deltid, bedre 

utnyttelse av lærerressurser, gjennomføringshastigheten kan forbedres i noen grad, bruk av 

verdibrev mer synlig i vitnemålsammenheng, samt videreutvikling av felles pedagogisk 

plattform. Vi ser også at utveksling av studenter og lærere (internasjonalisering) kan bli bedre. 

 

2.2.Hvilke tiltak er iverksatt 

Gjennomførte studiekvalitetstiltak 

I påvente av den eksterne programevalueringen er det ikke gjennomført større tiltak i 2010. Vi 

har dog arbeidet kontinuerlig med å forbedre informasjonsflyt. I forbindelse med tidligere klager 

på undervisningslokaler har vi nå flyttet i nye lokaler som virker svært gode 

undervisningsmessig. 

 

2.3. Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

Det skal i forbindelse med programevalueringen utarbeides en handlingsplan som vil rettes mot 

kommentarene i rapporten. 

 

2.4.Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

I hovedsak blir det vesentlige i alle studentevalueringer tatt til følge.   

 



3.  Bruk av tilsynssensor. 

Vi har fått oppnevnt ny tilsynssensor i 2010. Han har sett på vurderinger i forbindelse med 

masteroppgaver og mindre kurs. Det vil bli utarbeidet en rapport i løpet av vårsemesteret 2011. 

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

Ingen formelle klager på læringsmiljø for 2010 

 

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. 

32 studenter tatt opp, 3 frafall . Kjønnsfordeling: 3 menn og 29 kvinner. 

 
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. 

Antall uteksaminerte (oppnådd grad) m/bestått: 15 

Antall uteksaminerte m/ ikke bestått:   0 

 

Studieåret 2010 ble det registrert 3 stryk på masteroppgaven. Tallet er uventet høyt sett fra 

tidligere studieår, men avdelingen har vurdert dette til en tilfeldighet. To av disse 

masteroppgavene er omarbeidet og levert inn på nytt med bestått resultat studieåret 2010. 

 

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

Annonsering i utvalgte fagtidsskrifter. 

 

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

Avdelingen har ikke hatt utreisende eller innreisende i gjeldende periode. Avdelingen forholder 

seg til de avtaler som gjelder for UiO generelt mht internasjonalisering. 
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