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Innledning 

Førsteårsstudentene på Kulkom (høst 2011-kullet) ble i mars 2012 innkalt til individuelle 

samtaler med studiekonsulenten. Dette er det fjerde året slike samtaler blir gjennomført. 

62 studenter ble innkalt, og 36 møtte opp. Oppmøteprosenten var altså på 57%. I fjor var 

den 61%. Samtalene varierte i form avhengig av hva studentene ønsket å snakke om, men 

studiekonsulenten stilte i utgangspunktet noen felles spørsmål til alle. 

Hvorfor Kulkom? 

Svært mange av studentene oppgir at det var “litt av interesse og litt tilfeldig” at de valgte 

Kulkom. En del sier at programmet var forlokkende fordi det inneholder litt av flere 

fagdisipliner og gjør det mulig å utsette valget av fordypning.  

Generell tilfredshet med programmet 

De aller fleste er godt fornøyde med programmet. Studentene opplever at de får god 

oppfølging og at fagene er interessante. En stor majoritet sier at det var vanskelig å se en 

rød tråd i programmet i begynnelsen, men at det har kommet seg i andre semester. 

Noen få vurderer imidlertid å slutte på programmet. Blant disse oppgir nesten alle som 

årsak at de er ute etter en mer praktisk orientert utdannelse enn det et universitetsstudium 

kan tilby.  

Tilfredshet med emner 

KULKOM1001 

KULKOM1001 får god omtale. Studentene er fornøyde med både forelesninger og 

seminargrupper. En del studenter synes imidlertid emnet er bredt og sprikende, og at det 

er vanskelig å samle de ulike trådene på emnet.   

Exphil/exfac 

Exfac får skryt for gode undervisere og relevant lærestoff. Exphil oppleves som mindre 

relevant og mer som et «pliktløp». 

PSY2500 

Samtlige studenter opplever PSY2500 som et interessant fag. Foreleseren får mye skryt. 



MEVIT2110 

MEVIT2110 startet opp i perioden studentsamtalene ble gjennomført, så det ble ikke 

utfyllende tilbakemeldinger på dette emnet. Tidligere har en del studenter opplevd dette 

som et tungt og teoretisk emne. Studentene gir imidlertid et klart inntrykk av å være mer 

fornøyde i år. Både foreleser og seminarleder får god omtale. Seminarlederen involverer 

alle og bruker et forståelig språk.  

Valg av fordypning 

Få er sikre på hvilken fordypning de skal velge. Psykologi framstår som det mest 

populære alternativet, etterfulgt av sosiologi? Litt flere enn tidligere sier at de vil velge 

medievitenskap. Dette kan muligens ha med endringene på MEVIT2110 å gjøre. 

Delstudier i utlandet 

Flere studenter enn tidligere har tatt opp utveksling som tema på studentsamtalene. 

Mange har lyst til å reise på utveksling i fjerde semester. 

Informasjon 

Nesten alle studentene synes de får god informasjon om hva som foregår på universitetet, 

eller at de vet hvor de skal gå for å finne informasjon. Nytt av året er at facebook seiler 

opp som en av de viktigste informasjonskildene. Studentene har to facebook-grupper 

hvor de deler informasjon med hverandre. 

Sosialt miljø 

Nesten alle er veldig fornøyde med det sosiale miljøet på programmet. Programutvalget 

får veldig mye ros for arbeidet sitt, og fadderuka fungerte veldig bra. De fleste opplever 

også det sosiale miljøet som inkluderende. Noen sier at de ikke deltar så mye på de sosiale 

aktivitetene, men at dette er et valg de har gjort selv.  

Veien videre 

De aller fleste ønsker å ta en master etter endt bachelorgrad. Noen ønsker å prøve seg i 

arbeidslivet først.  

Studentene er generelt opptatte av hvordan studiet kan “brukes” i framtiden, og noen er 

redde for ikke å få relevant jobb. Det virker imidlertid som om denne bekymringen er litt 

mindre i år enn i fjor. 



Konklusjon og mulige tiltak 

Studentene er godt fornøyde med bachelorprogrammet, og opplever å være i et godt 

faglig og sosialt miljø. Studentene savner lite i studiet, men noen etterlyser en «rød tråd» i 

programmet og særlig på KULKOM1001. 
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