
Programevaluering på nett 2013 – Organisasjon, ledelse og arbeid 
Vi gjennomførte i januar 2013 en nettevaluering av OLA. Evalueringen var todelt, en for 1. års 

studenter og en for 2. års studenter. De to evalueringene er delt opp i denne rapporten. 

Programevaluering 1. års studenter 
Antall besvarelser: 17 

De to største grunnene til at studentene søkte seg til OLA er Prosjektforum (80%) og interessen for 

organisasjon, ledelse og arbeidsliv (66,7%). Relevanse til arbeidslivet var også oppgitt som et sterk 

grunn til at studentene søkte (53,3%). For det første kullet på OLA var det interesse for fagfeltet og 

relevans til arbeidslivet som var mest utslagsgivende. 

60% av studentene oppgir at programmet foreløpig oppfyller forventningene til programmet. Dette 

er ca. det samme som for det forrige kullet. 

Som i fjor valgte de fleste Arbeidsrett som valgemne på høsten. Studentene ble denne gang advart 

om at emnet er svært vanskelig, og de fikk også tilbud om en ekstra forelesning. Selv om ingen heller 

ikke denne høsten, fikke bedre enn C i arbeidsrett, var det i motsetning til i fjor, ingen som strøk. 

60% av studentene opplever det valgfrie emnet de tok som relevant for OLA-masteren. 

OLA4000 

På spørsmål om i hvilken grad forelesningene utfyller pensum, svarte over 85% middels eller i noen 

grad. Over 50% av studentene mener at foreleser i noen grad tar hensyn til at ikke alle har studert 

organisasjon og ledelse før.  

Over 50% av studentene mener forelesningene tydeliggjorde læringsmålene på emnet. Dette er en 

betraktelig oppgang fra forrige kull. Studentene er også mer fornøyd med den tematiske 

oppbygningen av forelesningene enn i fjor. 

Studentene var svært fornøyd med seminarene på OLA4000. Over 70% mente seminarene utfylte 

forelesningene i veldig stor grad og de aller fleste fornøyd eller svært fornøyd med diskusjonene og 

muligheten for å stille spørsmål til seminarleder. 80% svarer også at seminarleder i svært stor grad 

utfylte pensum på emnet. 

75% er fornøyd eller svært fornøyd med undervisningen på OLA4000 sett under ett. Dette er en 

drastisk forbedring fra i fjor. 

Det er færre studenter i dette kullet som synes pensum på OLA4000 er for vanskelig enn forrige kull. 

De fleste synes pensum er vanskelig i starten, men forståelig utover i semesteret (70%). 

OLA4020 

60% av studentene mener forelesningene på OLA4020 utfyller pensum i noen grad, noe som er litt 

lavere enn i fjor. Andelen som mener foreleserne tar hensyn til at mange ikke har studert 



organisasjon og ledelse før er imidlertid høyere enn i fjor. Studentene mener forelesningene 

tydeliggjør læringmålene i like stor grad som fjorårets studenter, altså i middels og noen grad. 

Studentene er svært fornøyd med den tematiske oppbygningen av forelesningsrekken og mener 

pensum blir eksemplifisert i tilstrekkelig grad. 

65% mener seminarene utfylte forelesningene. Omtrent 50% av studentene var meget fornøyd med 

diskusjonene på seminarene og at seminarleder utfylte pensum. 

Totalt var over 60% fornøyd eller svært fornøyd med undervisningen på OLA4020. Dette er en 

nedgang fra i fjor. 

De fleste, 55%, mener pensum på OLA4020 har en akkurat passe vanskelighetsgrad. 4 studenter 

mener imidlertid at pensum er for enkelt. Uansett mener de fleste at pensum er relevant for OLA. 

Studentmiljøet på OLA 

Over 90% er fornøyd eller svært fornøyd med det sosiale miljøet på OLA. Noen studenter ønsker 

imidlertid at det skal arrangeres flere sosiale og faglige arrangementer. Filmkvelden med Tian blir 

nevnt som en suksess. 

Programevaluering 2. års studenter OLA 
Antall besvarelser: 14 

Prosjektforum 

70% av studentene mener mandagssamlingene var middels eller noe relevante for prosjektene. Flere 

av studentene ønsket mer metodeundervisning og mer undervisning om gruppeprosesser. 

Studentene etterspør også mer informasjon om de faglige kravene til prosjektrapporten. 

Tilbakemeldingene viser også at teoriforelesninger og pensum ikke har passet inn i Prosjektforum. 

Ved å utvide Prosjektforum fra 20 til 30 studiepoeng hvor studentene også blir testet i teori, håper vi 

å ha løst noe av denne problematikken. Det er også mulig at denne endringen er positiv med hensyn 

til at studentene opplevde at deler av undervisningen var lite relevant og var for tidkrevende. 

Studentene skal nå bare ta Prosjektforum og ikke kombinere det med et annet emne. 

Valgemner 

Studentene har både tatt valgemner som anbefales av programmet samt funnet egne emner. Emner 

som nevnes å fungere spesielt godt er: 

 RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon 

 RETKOM 4102 – Retorisk temastudium 

 RETKOM 4105 – Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv 

 SOS4200 – Arbeidsorganisasjoner og arbeidsmarked 

 SOS4011 –Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi 

 JUS5511 – Arbeidsrett 



Vi har i dag avtale med aktuelle institutter om plasser på alle de nevnte emnene bortsett fra 

RETKOM4105 og bør derfor se på muligheten for å også inngå en avtale om dette emnet. Selv om det 

juridiske emnet om arbeidsrett er svært arbeidskrevende og vanskelig, mener de fleste som har tatt 

emnet at det er relevant for OLA-masteren. I stedet for å ikke tilby emnet videre ligger nok heller 

utfordringen i å legge til rette for at OLA-studentene skal få et best mulig grunnlag for å gjennomføre 

emnet. 

Masteroppgaven 

50% av studentene mener de i mindre eller liten grad har fått den informasjonen de trenger med 

hensyn til arbeidet med masteroppgaven. Det etterlyses en tydeligere plan for arbeidet med 

prosjektskissen samt tydeligere tilbakemedlinger tidligere i høstsemesteret før arbeidet med 

masteroppgaven begynner. Innlevering av prosjektskissen bør være i midten av høstsemesteret, i alle 

fall i god tid før eksamen starter i november/desember. Noen nevner også at veiledere burde vært på 

plass tidligere. I år ble veileder tildelt medio januar. 


