
Emneevalueringer våren 2022 (midtveis) – tilbakemelding fra studentene 
 
OLA4090 Masteroppgave: 

 Det meste fungerer bra 
 Savner forståelse av veilederkontrakten, burde være en mal 
 Litt varierende tilbakemeldinger på veiledere  
 Burde vært et oppstartsseminar 
 Ønsker flere felles arenaer der det tas opp erfaringer, utfordringer.  
 Savner avklaringer/informasjon om muntlig eksamen.  

 
  



Besvarelse: 19508409
 
PU og programledelsen vil gjerne ha tilbakemelding fra dere stundeter på hva som fungerer og
ikke fungerer i forhold til de nye fordypningslinjene og emnene: 

SOS4200 

OLA4090 (Master)

SVPRO4000 

 
Vi setter pris på både faglige og administrative tilbakemeldinger. Gjerne nevn ting det går an å
endre på/forbedre innen inneværende semester.
OBS: Kommenter hvilke av emnene det gjelder (også dersom du svarer for flere eller kun ett av
emnene). 
Takk for din tilbakemelding! (Svarfrist: 14. mars 2022)
 
Tilbakemeldinger OLA-masteren våren 2022 

OLA4090: Ønsker flere felles arenaer for oss som skriver master. Litt mer ala SVPRO4000,

kanskje? Om prosessen med å skrive en master og hva som er vanlige utfordringer for OLA-

studenter (f.eks. samarbeid med arbeidslivet som møter akademia, og veivalg ved 30studiepoengs

oppgave). Hadde ønsker mer innspill fra tidligere OLA-studenter og deres erfaringer. Og kanskje

muligheten til å teame opp med andre studenter som skriver om noe lignende som en selv eller har

lignende caser, som i OLA4060. Dette kunne vært basert på prosjektbeskrivelsene.

 



Besvarelse: 19068155
 
PU og programledelsen vil gjerne ha tilbakemelding fra dere stundeter på hva som fungerer og
ikke fungerer i forhold til de nye fordypningslinjene og emnene: 

SOS4200 

OLA4090 (Master)

SVPRO4000 

 
Vi setter pris på både faglige og administrative tilbakemeldinger. Gjerne nevn ting det går an å
endre på/forbedre innen inneværende semester.
OBS: Kommenter hvilke av emnene det gjelder (også dersom du svarer for flere eller kun ett av
emnene). 
Takk for din tilbakemelding! (Svarfrist: 14. mars 2022)
 
Tilbakemeldinger OLA-masteren våren 2022 

OLA 4090 (Master) 

Det meste fungerer bra men savner en omforent forståelse av hva veiledningskontraken skal

inneholde og utformingen av denne. Dette var samme utfordring under prosjektforum. Veiledere

fremstår som om de synes kontrakten ikke er så viktig, "vi finner ut av det". Hvis programledelsen

mener at en kontrakt er viktig, bør det utarbeides en mal, eventuelt et eksempel på hvordan den skal

fylles ut, som er kjent for veiledere og studenter.  

 

Som det fremstår nå, så er kontrakten bare en ting som må gjøres iht offentlig forvaltning, men ikke

er så viktig at fylles ut ordentlig. Men det er faktisk et dokument som skrives under, som begge

parter skal kunne forholde seg til, og vise til ved eventuelle uenigheter.
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