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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2014. 

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

Studiekonsulenten har foretatt en gjennomgang av alle programstudentene og har tett oppfølging av 

programstudenter som er på «overtid» slik at de gjennomfører bachelorgraden. 

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

- Midtveisevaluering vår2014 og høst2014.  I disse møtene gir studentrepresentantene en tilbakemelding 

på hvert emne- og hensikten er at man skal kunne gjøre justeringer underveis om det er noe som ikke 

fungerer ved undervisningen 

 

- Intern programevaluering – forslag til strukturendringer i BA-programmet 

 

- Møte med studentrepresentantene vedr. strukturendringsforslaget i BA-programmet.   

Det var enstemmig enighet om at den nye programstrukturen vil være en forbedring av dagens 

programstruktur, uten å ha negativ effekt for eksisterende programstudenter 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

Sterke og svake sider ved utdanningstilbudet. Hvilke deler fungerer bra, hvilke problemer har blitt rapportert? 

Hovedinntrykket er at studentene er fornøyd med studietilbudet men ønsker mer seminarundervisning 

Det er fortsatt utfordringer med det obligatoriske faget JUR1550 (tilhører Juridisk Fakultet) som har høy 

strykprosent blant våre BA studenter.  Vi har også hatt noe utfordring med frafall tidlig i studiet. 

2.2.           Hvilke tiltak er iverksatt 

Vi har økt informasjon til studentene om ekstra undervisning som blir tilbudt våre prograstudenter av 

emneansvarlig på JUR1550, samt mulighet for innlevering av skriftlig oppgave for retting. Deltakelsen på disse 

tilbudene har gått sterkt opp, og vi ser også redusert strykposent på kurset. 

2.3.            Hva skal iverksettes 

Oppfølgingstiltak 

Vider dialog med juridisk fakultet om JUR1550. 

Vi har søkt fakultetet om en restrukturering av BA-programmet, slik at det bl.a. kun blir kurs som blir undervist 

på HELED første studieåret, for å skape et bedre sosialt miljø og kulltilhørighet (noe som har vært etterlyst av 

studentene) og på den måten bidra til redusert frafall.  

Mer informasjon om restrukturering kan ses i vedlagt rapport, «Intern gjennomgang av BA-programmet i 

helseledelse og helseøkonomi», datert 2.mars 2015. 

 

2.4.           Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

 

3. Bruk av tilsynssensor. 

Det er tre tilsynssensorer, en for hvert fagområde. 

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

 

5. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd. Tilgjengelig statistikk 

finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/14/ 

Høsten 2014 ble det tatt opp 76 programstudenter, 61 møtte 

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. 

13 fullførte/uteksaminerte i 2014 (av de 56 totalt startende -2011),   

34 inndratt studierett, + 7 trukket seg 

10 fremdeles aktive 

 

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

Annonsering i studentaviser ved landets Universiteter, Brev m/brosjyrer sendt til rådgivere ved 

Videregående skoler i Oslo og Akershus. Åpen dag: nye brosjyrer og ny banner til Åpen dag.  
 

8. Internasjonalisering. Mulighet for utreisende og innreisende. 

Programstudenter kan reise på utveksling til UC Berkeley, København Universitet og/eller  
Technische Universität Berlin.  UC Berkeley er utvilsomt det universitet som har vært mest 

populært blant studentene våres.  
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