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Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) 
Programgjennomgang 2021 

 

1) Evalueringsmateriale fra siste år 

 Midtveisevalueringer i OLA4001, SOSGEO4210, SVPRO4000, OLA4060, høsten 
2021 

 Sluttevaluering SVPRO4000, høsten 2021 
 Møte mellom PU og programledelsen én gang per semester der midtveisevaluering av 

emnene står på agendaen. 
 

2) Programmets oppfølging av Studiebarometeret 

Resultatene fra Studiebarometeret ble presentert i OLA sitt programråd 1. mars 2022. Det 
var 19 studenter som svarte på undersøkelsen. Studiebarometeret viser: 
 
Styrker, høy skåre på: 

- Faglige ambisjoner og forventninger 
- Innspill fra studentene 
- Studieadministrasjon 

 
Svakheter, lav skåre på 

- Digitale plattformer og opplæring i bruk samt digital kompetanse til undervisere 
- Tilbakemelding fra faglige 

 
Tiltak 

1) Styrke digital opplæring av faglige, anbefale kurs samt egen støtte fra fakultetet ved 
eventuell hybrid undervisning 

2) Styrke faglig tilbakemelding ved å legge inn en egen skriftlig tilbakemelding i 
OLA4001 og øke antall seminarer og økt deltakelse samt redusere eksamen fra to til 
en sluttevaluering i OLA4001.  

 

3) Gjennomføring av programmet 

Antall søkere i 2021 846 

Antall førstevalgsøkere 1 2021 453 

Poenggrense 2021 4,57 

Frafall kull 2019 13% 

Studiepoengproduksjon 2021 50,4 

Gjennomføring 2021 (oppnådde grader) 24 

Internasjonalisering 2021 (utreisende) 1 

 

Vurdering av frafall og beskrivelse av tiltak 

Programmet har det største frafallet før studentene har begynt på programmet og skyldes 
primært at studentene enda ikke har bestemt seg for hvilket program de ønsker å fortsette 
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med. Dette er ikke så bekymringsfullt og imøteses primært ved at vi øker antall tilbud 
tilsvarende det frafallet vi forventer i de første månedene av oppstart.  

Av de som er med oss etter første semester gjennomfører de aller fleste men en flaskehals er 
masteroppgaven som vi har iverksatt en rekke tiltak for å følge opp studentene i denne 
kritiske perioden  

Gjennomført: 

 Hyggelig velkomste-post sendes samme dag eller dagen etter tilbudene går ut til 
søkerne.  

 Digitale Zoom-samlinger i forkant av fysisk velkomstmøte. Studentene deles opp i 
små grupper og møter en faglig og en studentassistent (Kollokviefaddere) som 
tilrettelegger for kollokvier 

 Hefte med bilder av og litt informasjon om hver av de nye studentene (de som 
samtykker) gis ut ved studiestart for at de og vi skal raskere bli kjent. 

 Faste møter med PU for å følge opp lærings- og sosialt miljø i programmet, inkludert 
et aktivt samarbeid for å finne frem til sosiale tiltak som kunne gjennomføres tross 
koronarestriksjoner. 

 Gjennomført møte om valg av fordypning for kull 2021. 
 Oppfølging og veiledning av studenter som ikke følger anbefalt studieløp. 
 Faste «fot-i-bakken»-digitale møter med alle studentene som skriver masteroppgave. 
 Tettere kobling mellom prosjektforum som grunnlag for data som senere kan brukes i 

masteroppgaven gjør det lettere å fullføre masteroppgaven til normert tid. 

 

Vurdering av søkertall for 2022 

Antall søkere til OLA-programmet i 2022 er på laveste nivå siden 2014 (se figur under). 
Likevel er ikke vi misfornøyde med utviklingen. Vi er sikre på at av de 745 søkere er det 
mange flere kvalifiserte søkere enn det er plasser i opptaksrammen. 

Som et tverrfaglig program tiltrekker vi søkere fra et bredt spekter av 
utdanningsinstitusjoner. I 2021 inneholde søkermassen søkere med cirka 165 forskjellig 
bachelorgrader. Bachelorgrader fra utlandet kommer i tillegg til det tallet. Ettersom vi helt 
siden 2011 har hatt mange flere kvalifiserte søkere enn vi har plass til (høyest - 14,3 
kvalifiserte per plass, lavest - 5,9 kvalifiserte per plass), er det et mål for oss å redusere antall 
ikke-kvalifiserte søkere.  

Våre tiltak for å oppnå dette: 

 Ytterlig tydeliggjøring av opptakskravene på våre nettsider (2021) samt pågående 
diskusjoner om hvordan vi kan bedre kommunisere kravene. 

 God veiledning av potensielle søkere (pågående).  

Vi følger utviklingen nøye og vil måle effekten fremover.  
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Kilde: Tableau.  
Vi mener at talene for 2011 og 2013 ikke stemmer da disse viser at alle søkere til 
programmet i begge årene hadde OLA som 1. prioritet. 

 

 

4) Strategiske satsningsområder 

a) Hva slags planer har programmet for at undervisningen skal bidra med kunnskap 
innen relevante FNs bærekraftmål? 

Programmet har flere fordypninger som er relevante for FNs bærekraftmål.  

Vi har gjennomført styrket vitnemålsteksten som synliggjør dette samt en gjennomgang av 
programmets læringsmål med hensyn til en tydeligere bærekraft-relevans.  

Vi har planer om å ytterligere styrke dette arbeidet i tiden framover. 

 

b) Er det behov/ønskelig med en gjennomgang av programmets læringsmål med hensyn 
til en tydeligere bærekraft-relevans? 

Læringsmålene revideres hvert semester og nå med et særlig formål med å synligjøre 
bærekraft-relevans. 
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5) Pågående forbedringstiltak, evt. endringer i programplan og studieløp 

FS 
kode 

Studieprogram Beskrivelse av gjennomførte 
eller planlagte vesentlige 
endringer 

Årsak til endringen 

SVM2-
OLA 

Masterprogrammet 
i organisasjon, 
ledelse og arbeid 

Fem faglige fordypninger 
innført på masterprogrammet, 
fra og med kull 2021.  
 
Lenke med bakgrunnsinfo. 
 
Fordypninger: 
 
 Arbeidsliv og forhandlinger 
 Bærekraft og omdømme 
 Kommunikasjon og 

innflytelse 
 Politikk og 

organisasjonsutforming 
 Teknologi og 

kunnskapsledelse 

Sikre studenter tilgang 
til gode, relevante 
emner. Det har vært 
utfordrende for OLA 
studenter å få meldt seg 
opp til relevante 
valgemner. En økt 
opptaksramme 
forsterker denne 
utfordringen. 
Fordypningsløpene 
sikrer studentene tilgang 
til emnene gjennom 
Studentweb og gir gode 
muligheter for relevant 
spesialisering. 

SVM»-
OLA 

Masterprogrammet 
i organisasjon, 
ledelse og arbeid 

I dialog med Psykologisk 
institutt for å forbedre 
fordypningsløp «Teknologi og 
kunnskapsledelse». 

Ønske om å bytte ut 
emnet PSY4505 med et 
mer egnet emnet. 

 

6) Styrker og svakheter ved programmet 

 Program: Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid 

Styrke 1 Studenter med høye faglige ambisjoner og forventninger 

Styrke 2 Et program som er lydhøre og som tar til seg innspill fra aktive og 
engasjerte studenter (PU) for å drive kontinuerlig forbedringsarbeid 

Styrke 3 Effektiv studieadministrasjon som gir forutsigbart og informert studieløp 

Utfordring 1 Sikre gjennomstrømning av studentene. Programmet er veldig populært og 
tiltrekker seg en del studenter som er i fulltidsjobb fra før. Dette forårsaker 
både frafall (når studentene ikke får gjennomført emner med obligatorisk 
oppmøte pga. arbeid) og gjennomføring etter normert tid.  

Utfordring 2 Tilstrekkelig faglige tilbakemelding. Programmet har økt fra 30 til 60 
studenter og er nå det største masterprogrammet ved ISS og blant de 
største masterprogrammene ved SV. I forhold til antall masterstudenter er 
fagmiljøet lite og med stort undervisnings- og veiledningspress på de 
faglige. 

Utfordring 3 Styrke digital opplæring av faglige, anbefale kurs samt egen støtte fra 
fakultetet ved eventuell hybrid undervisning 

 

7) Status for enhetenes årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning 

Dette spørsmålet er svart ut på enhetsnivå og dermed ikke besvares her. 


