
Emneevalueringer våren 2022 (midtveis) – tilbakemelding fra studentene 
 
SVPRO4000 Prosjektforum:   

 Gode varierte forelesninger, noen konkrete på arbeid med prosjektet, andre på 
teamarbeid 

 Studentene virker veldig investert i egne prosjekter, høyt engasjement 
 Spennende og aktuelt, men ønsker mer tid til å jobbe konkret med prosjektet 
 Lite pauser i forelesningene 
 Bra kombinasjon av forelesning, arbeid i prosjekt og ekstern veiledning 
 Noen av forelesningene kunne gjerne vært mer håndfaste og konkrete rettet mot 

prosjektarbeid/styring, ikke bare team og metode. 
 Kunne vært krav til forberedelser til forelesningene, kunne gitt bedre utnytte (eks 

team, gruppeatferd, konflikter). 
 



Midtveisevaluering - våren 2022
 
Besvarelse: 19149455
 
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 

SVPRO4000: Vedig spennende og aktuelt fag hvor vi får brukt teori til å løse praktiske utfordringer i

arbeidslivet. Jeg ønsker imidlertidmer tid til å jobbe konkret med prosjektrapporten. Synes det er fint

når vi deles opp i prosjektgruppene og får jobbe med hvert vårt prosjekt med foreleser. Det har også

vært litt dårlig med pauser på enkelte av forelesningene. Generelle forelesninger om gruppearbeid

o.l. kan være interessant og nyttig, men synes det går litt mye tid til å lære om generelle teorier som

ikke er av direkte relevans for oppdraget vårt.



Besvarelse: 19068196
 
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 

SVPRO4000: 

Bra opplegg med kombinasjon av forelesning, arbeid i prosjekt og ekstern veiledning.

Forelesningene kunne gjerne vært enda mer håndfaste og konkrete mtp prosjektarbeid og styring, til

nå har det vært mye fokus på team og metode. Å sitte i flere timer å høre på andre gruppers

erfaringer er ikke alltid like matnyttig, tiden kunne enten kortes ned evt brukes til mer faglig aktivitet.

 



Besvarelse: 19069555
 
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 

Synes forelesningene i prosjektforum kan utgå, føler ikke jeg får noe ut av dem. Synes det er

spennende med fordypningslinjer.
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