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1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i året som har gått 

Studieprogrammet ble lagt om med start fra høsten 2015. Omleggingen skulle bidra til å 

heve kvaliteten på programmet, gjøre forløpet mer tydelig og bidra til mer kullfølelse som 

igjen kan bidra til høyere gjennomstrømning. Tilbakemeldingene fra studentene i tidligere 

kull har også blitt lagt til grunn ved omleggingen.  

 

2. Evalueringer som er foretatt (kort om typer og gjennomføring) 
Det ble foretatt midtveisevalueringer i april og oktober 2016. I forkant av evalueringsmøtene 

hadde studentrepresentantene snakket med sine medstudenter og samlet inn 

tilbakemeldinger om de ulike emnene og andre forhold ved studiet. Ekstern evaluering av 

Bachelor-programmet vil bli gjennomført i 2018 når det første kullet på den nye ordningen 

blir uteksaminert. 

 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer 

Evalueringene viser at studentene i hovedsak er godt fornøyd med programmet og emnene. 

Når det gjelder svake sider, så er det i all hovedsak spesifikke ting som blir nevnt som 

omhandler behov for mindre justeringer i innhold og/eller undervisningsform.  I 2016 kom 

det imidlertid tilbakemeldinger fra studentene på ett kurs som var av en slik art at det krevde 

strakstiltak. Dette ble håndtert gjennom dialog med fagansvarlige.  

 
2.2. Hvilke tiltak er iverksatt? 

I tillegg til strakstiltaket som er referert til over, har videreføring av tiltak som nødvendigvis 

følger av omstruktureringen fra 2015 stått sentralt. Dette dreier seg særlig om oppstart av 

nye kurs og utfasing av gamle. I tillegg kan det nevnes at arbeidet med gjennomstrømning 

og kullfølelse er videreført. Som bidrag til å skape kullfølelse ble det våren 2016 arrangert en 

studietur til København i regi av avdelingen. Målsettingen var at studentene skulle få nye 

sosiale og faglige impulser. 50 studenter (30 bachelor- og 20 masterstudenter) deltok på 

turen som blant annet omfattet besøk til Universitetet i København og til WHOs Europa-

avdeling.  

 
2.3. Hva skal iverksettes?  

 

Ikke aktuelt per nå 

 

 
2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge 

 

ikke aktuelt per nå 

 

 

3. Bruk av tilsynssensor 

HELED hadde i 2016 kun én tilsynssensor for alle programmer. Det foreligger per nå ingen 

rapport for 2016. Det legges nå opp til å oppnevne tilsynssensorer for hvert program, 

inkludert Bachelor-programmet.   

 

4. Læringsmiljø 

Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc. 



 

 
 
 

 

Vi har ingen klager på dette per nå.  

 

 

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/  

Det ble gitt tilbud til 141 studenter   

79 studenter svarte ja  

66 studenter møtte 

6 studenter har frafallet av de som ble tatt opp høst 2016. 

3 SFB-studenter. 

 

6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk 

Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ 

 

Det ble uteksaminert 24 studenter i 2016. (pluss rundt 5 studenter som av ulike grunner er 

forsinket og ikke registrert uteksaminert på tidspunktet denne rapporten ble skrevet)   

 

 

7. Rekruttering 

Vi bruker åpen dag for å rekruttere nye studenter.  

 

8. Internasjonalisering 

Vi har utvekslingsavtale med universitetet i Berkeley, København og Berlin. Våren 2016 var 8 

studenter på utveksling til University of California, Berkeley og 1 til University of Adelaide. I 

tillegg gir vi tilbud til 4 selvfinansierte studenter hvert år.  

 


