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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2012. 

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

 

Også i år har vi kontinuerlig arbeidet med studiekvalitet, som dialog med studentene og 

studentrepresentanten i form av evalueringer av emnene. Videre diskuteres studiekvalitet på våre 

avdelingsmøter og programrådsmøter samt med tilsynssensor Anton Havnes. Vi har i 2012 hatt 

et særlig fokus på gjennomstrømning, og har hatt positiv utvikling med tanke på innlevering av 

masteroppgaven og endelig eksamen. Sammen med emneansvarlig for masteroppgaven har 

studiekonsulent og programleder utarbeidet systematiske rutiner og skjema for kvalitetssikring 

og godkjenning av masterprosjekt og rapporteringer. Arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket 

ble ferdigstilt innen fakultetets frister. 

 

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

 

Programmet ble periodisk evaluert av en ekstern komité 2010 og i 2011 ble det gjort noen små 

justeringer i henhold til rapporten. Vi har som tidligere også gjennomført studentevalueringer for 

alle emnene. Disse er også i år gjennomgående gode. Studentene har ytret ønske om mer 

informasjon og vi forsøker å ta høyde for dette, bla ved å bruke mer aktiv beskjedfeltet på 

program- og emnesidene og Fronter. Alle emneansvarlige har skrevet emnerapporter. Vi har 

også hatt god og nyttig dialog med tilsynssensor Anton Havnes som har hatt et særlig fokus på 

emne Forskningsforberedende og Analysekurs, emner som skal sikre god overgang til arbeidet 

med masteroppgavene og derfor er viktige i forbindelse med gjennomstrømning.  

 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

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

problemer har blitt rapportert? 

 

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

manglende informasjon og oppdaterte pensumslister og undervisningsplaner. Utveksling av 

studenter og lærere (internasjonalisering) kan bli bedre. 

 

2.2.Hvilke tiltak er iverksatt 

Gjennomførte studiekvalitetstiltak 

 

Vi har særlig prioritert å følge opp studenter som blir liggende etter i studieprogresjon og 

konsentrerer oss om studentoppfølging midtveis i studieløpet, det vil si ved oppstart av 

masteroppgavearbeidet. Vi arbeider også kontinuerlig med bedre informasjonsflyt og klargjøring 

av læringsutbytte og gjensidige forventninger. Både studenter og lærere er i all hovedsak 

fornøyd med undervisningslokalitetene. 

 

2.3. Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

 



Vi fortsetter arbeidetet med å utvikle gode lærerveiledninger og sensorveiledninger som skal 

sikre kontinuitet og konsistens i undervisning og sensur. 

 

2.4.Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

 

I hovedsak blir det vesentlige i studentevalueringene tatt til følge. 

 

3.  Bruk av tilsynssensor. 

 

Tilsynssensor leverte tilsynsrapport høsten 2012, og har også hatt møte med programleder og 

lærere. I 2012 konsentrerte han seg om to emner midtveis i studiet. 

 

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

Det har ikke vært noen formelle klager på læringsmiljøet for 2012. Studentene har derimot gitt 

uttrykk for at både lokaliteter og andre sider ved læringsmiljøet er svært godt. 

 

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. 

 

Søkerantall og antall tatt opp til studiet er tilnæmet lik ved de siste foregående år. 

29 studenter ble tatt opp ved det ordinære opptaket. Studieprogrammet fikk ytterligere 8 

studenter som ble innvilget ekstraordinært opptak av fakultetet etter studiestart. 

2 studenter trakk studieplassen rett etter semesterstart. 

Kjønnsfordeling: 5 menn og 32 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: 25 

Studieåret 2012 var det 1 stryk (ikke-bestått) på masteroppgaven. 

 

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

 

Annonsering i utvalgte fagtidsskrifter. E-postutsendelse til aktuelle institusjoner/fagmiljøer med 

informasjon om studieprogrammet og søknadsfrist. E-postutsendelse til tidligere søkere som 

ikke fullførte søknadsprosessen sist eller ikke fikk plass. 

 

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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