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Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) 

Programgjennomgang 2020 

 

1) Evalueringsmateriale fra siste år 

• Midtveisevalueringer i SVPRO4000 og OLA4060, våren 2020 

• Midtveisevalueringer i OLA4001 og OLA4060, høsten 2020 

• 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 og PU og 
kommentert. Det var 17 svar. Studiebarometeret blir sendt ut til OLA studenter i tredje 
semester. Dette semesteret så har alle studentene enten utveksling eller emner ved andre 
institutter. Vi antar likevel at studentene har svart programrelatert der det er spurt etter 
dette. Studiebarometeret viser: 
 
Styrker, høy skåre på: 

- Faglige ambisjoner og forventninger 
- Innspill fra studentene 

 
Svakheter, lav skåre på 

- Digitale plattformer og opplæring i bruk samt digital kompetanse til undervisere 
- Sosialt miljø blant studentene 

 
Størst avvik 

- «Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for 
fagområdet»  

MERK: samtidig ingen rapporterer egen digital kompetanse som hinder for å ta i bruk 
digitale verktøy (koronaspørsmålene) 
 
Forbedringsområder som vi ønsker å jobbe videre med: 

- Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle 
arbeidsgivere TILTAK: Eget kurs med karrieresenteret 

- Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som 
gjesteforelesere/kursholdere) TILTAK: Eget nettverksmøte med oppdragsgivere, OLA 
dagen og arbeidsgiverrepresentant i Programrådet. 

 
Korona spørsmålene ikke like spennende – mer for en nasjonal undersøkelse og for oss å 
se hvordan de faktiske tilpasningene ble opplevd. Våre studenter gjennomgående mer 
påvirket av Korona sammenlignet med nasjonale tall. Ikke erfaring at noe ble bedre under 
korona. Svarer enig i at «Koronasituasjonen har gjort meg mer positiv til nettbasert 
undervisning» men hvor positive var de egentlig før korona? 
 
Hva har vi lært? Dette skal vi ta med oss videre 

1) Mer «digitale fot i bakken» - faste innsjekkmøter med alle som skriver 
masteroppgaver, faste innsjekkmøter med alle som ikke tar Prosjektforum. 

2) Mer bruk av digital veiledning 
3) Mer bruk av digitale forskningsmøter, komiteearbeid og disputaser 
4) Hjemmeeksamen 
5) Digital master muntlig 
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3) Gjennomføring av programmet 

Antall søkere i 2020 984 

Antall førstevalgsøkere 1 2020 593 

Poenggrense 2020 4,4 

Frafall kull 2018  10 % 

Studiepoengproduksjon 2020 54,3 

Gjennomføring 2020 (oppnådde grader) 35 

Internasjonalisering 2020 (utreisende) 0* 

* To studenter planla utveksling høsten 2020. 

 

Vurdering av frafall og beskrivelse av tiltak 

Gjennomført: 

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

• Hefte med bilder av og litt informasjon 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. 

• Oppfølging og veiledning av studenter som ikke følger anbefalt studieløp. 

• Nye karriereintervjuer er publisert. 

• Nettverksmøte i Prosjektforum gjennomført 8. oktober 2020 der alle nåværende 

studenter ble invitert. 

• Kurset «Jobbmuligheter med din utdanning» gjennomført 20. oktober 2020 

• Faste «fot-i-bakken»-digitale møter med alle studentene som skriver masteroppgave 

 

4) Arbeidslivsrelevans 

Prosjektforum er i seg selv utbytterikt for den enkelte student. Dette gir studentene innsikt i 

dagsaktuelle problemstillinger, det gir selvtillit i møte med arbeidslivet og et kontaktnett med 

tanke på fremtidige jobb. Dette er dokumentert i en rekke karriereintervjuer av tidligere 

studenter som oppgir Prosjektforum som en viktig grunn til at de fikk jobb i ettertid, samt at 

de har hatt direkte læringsutbytte som de ser relevansen av i den jobben de nå er i. Noen 

sitater fra tidligere studenter viser dette (Karriereintervjuer, Vedlegg: 

https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/karriereintervjuer/) 

«OLA og spesielt Prosjektforum gav god læring i hvordan å styre og sikre fremgang i 

prosjekter med mange interessepartnere.» 

«Det er vanskelig å si hva som avgjorde at jeg fikk tilbudet om stillingen, men det er helt 

klart at Prosjektforum spilte en rolle og at jeg i tillegg hadde skrevet en relevant 

masteroppgave i samarbeid med en oppdragsgiver. Å ha hatt reell kontakt med arbeidslivet 

gjennom studiet har vist seg å være tiltrekkende for arbeidsgivere.» 
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«Siden jeg jobber mye med organisasjonsutvikling, går arbeidsoppgavene rett inn i 

teoriene jeg lærte fra OLA. Jeg skriver mye og må ofte analysere og fremlegge tekster eller 

data. Jeg føler derfor at jeg har hatt spesielt stort utbytte av Prosjektforum.» 

«Faglig sett, er det mye jeg kjenner igjen fra min tid på OLA. I og med at jeg jobber ute på 

prosjekter, føler jeg i tillegg at Prosjektforum virkelig har kommet til sin rett.» 

Men et annet viktig aspekt ved Prosjektforum er at erfaringene fra emnet tas med senere i 

studieprogrammet. Data kan gjenbrukes i masteroppgaven, men ikke minst hjelper 

Prosjektforum studentene til å finne sine interesser i faget og øker engasjementet for å skrive 

masteroppgaver. OLA studenter sliter ikke med å finne spennende problemstillinger, men 

trenger kanskje hjelp til å avgrense seg.   

Prosjektforum motiverer og masterprogrammet har liten frafallsprosent. Frafallet skjer 

primært før de reelt sett begynner på studiet. Det vil si at de får plass på andre 

studieretninger eller bestemmer seg for å ikke ta en mastergrad. Og tilnærmet ingen som har 

gjennomført Prosjektforum faller fra før de har fullført mastergraden. 

Prosjektforum følges alltid opp med en egen dag med evaluering og diskusjon om 

læringsutbytte. Denne dagen tas det også opp hvilke mulige problemstillinger studentene kan 

ta med seg videre til en masteroppgave samt at roller og gjennomføring i selve Prosjektforum 

blir diskutert. Det som blir fremhevet av studentene som særlig lærerikt er å erfare et reelt 

prosjektarbeid der det er avgjørende at gruppearbeidet fungerer. Erfaringen med at 

oppdragsgiver faktisk er interessert og villig til å diskutere teorier og aktuell forskning ga 

innsikt i relevansen av teoretiske fag og hvordan gjøre dette tilgjengelig for arbeidslivet.  

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid har blitt det mest populære 

masterprogrammet på det samfunnsvitenskapelige og humanistiske fakultet med over 800 

søkere til 60 plasser. Masterprogrammet ble tildelt 20 nye studieplasser fra KD nå i våres. 

Det store søkertilfanget gjør at det kreves over B i snitt for å få plass på programmet. 

Studentene rapporterer at de synes masterprogrammet er attraktivt på grunn av mulighetene 

for fordypning med 30 studiepoeng valgemner, men særlig skyldes det Prosjektforum og 

dette emnets arbeidslivsinnretning.   

Samfunnsvitenskapelig utdanning har en stor utfordring med å gjøre studenter bevisste om 

at den kompetansen de erverver seg gjennom studiene har praktisk relevans. 

Samfunnsvitenskapelige studenter rapporterer at de i liten grad vet om den kompetansen de 

besitter kan anvendes og til hvilke stillinger i arbeidslivet de kan søke seg inn i. Paradoksalt 

nok er det lav arbeidsledighet blant samfunnsvitere, men studenter kan likevel møte 

arbeidsmarkedet med lav tro på egne muligheter. Mer praksisnær undervisning kan gi økt 

kunnskap ikke bare om arbeidsmarkedet, men også om ens egen kompetanses anvendelighet. 

Dette krever mer ressurser og endret undervisningsform innen samfunnsvitenskapen. Den 

gamle forelesningsbaserte plenumsundervisningen blir utilstrekkelig.  

Prosjektforum er en utradisjonell arena for læring både ved at studentene kommer i direkte 
berøring med oppdrag fra arbeidslivet, men også ved at veiledere og forelesere må forholde 
seg aktivt til oppdragene som studentene har. De må hjelpe til med å løse prosjektenes faglige 
utfordringer, enten det gjelder økt medbestemmelse i en endringsutsattvirksomhet som Aker 
BP, eller det er Statnetts utfordringer i prosjektstyring av transnasjonale team for legging av 
el-kabel mellom Norge og England, eller en ideell religiøs virksomhet som ønsker å fremme 
bærekraft som Håpets Katedral 
 
Forbedringsområder som vi ønsker å jobbe videre med: 

- «Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle 
arbeidsgivere» TILTAK: Eget kurs med karrieresenteret 
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- «Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som 
gjesteforelesere/kursholdere)» TILTAK: Eget nettverksmøte med oppdragsgivere, 
OLA dagen og arbeidsgiverrepresentant i Programrådet. 
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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 

SOS4010/SOS4020 (én av 
to) ble innført som 
obligatorisk metodeemne, i 
første semester fra og med 
kull 2020. 
 
Lenke med mer info. 

Sikre OLA studenter tilgang 
til metodeemner av høy 
kvalitet. 

SVM2-
OLA 

Masterprogrammet 
i organisasjon, 
ledelse og arbeid 

OLA4060 endret fra 
obligatorisk til valgfritt 
emne, fra og med kull 2020.  
 
Lenke med mer info. 

Som resultat av økt 
opptaksramme må 
SVPRO4000 tilbys både vår 
og høst. Endringen gir mer 
fleksibilitet til studenter 
som tar prosjektforum på 
høstsemesteret, mtp 
valgemner. 

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. 

 

 

  

https://www.sv.uio.no/iss/om/organisasjon/programradene/ola/moter/2020/notat--endring-i-programstruktur-08.01.2020.pdf
https://www.sv.uio.no/iss/om/organisasjon/programradene/ola/moter/2020/notat--endring-av-ola4060-fra-obligatorisk-til-valgemne.pdf
https://www.sv.uio.no/iss/om/organisasjon/programradene/ola/moter/2021/notat---innforing-av-fordypningslop-ola-11.01.2021.pdf
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/arbeidsliv-og-forhandlinger.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/arbeidsliv-og-forhandlinger.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/baerekraft%20og%20omdoemme.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/kommunikasjon-og-innflytelse.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/kommunikasjon-og-innflytelse.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/politikk%20og%20organisasjonsutforming.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/politikk%20og%20organisasjonsutforming.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/teknologi%20og%20kunnskapsledelse.html
https://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/oppbygging/teknologi%20og%20kunnskapsledelse.html


6 
07. mai 2021 

 

6) Styrker og svakheter ved programmet 

 Program: OLA 

Styrke 1 høy skåre på: Faglige ambisjoner og forventninger 

Styrke 2 høy skåre på: Innspill fra studentene blir godt håndtert og imøtekommet 

Styrke 3 God struktur og forutsigbarhet, tverrfaglighet og valgmuligheter 

Utfordring 1 Både OLA4001 og SVPRO4000 har studentaktive læringsformer, men som 
ikke følger SV-fakultetets «mal» for undervisning (2 timers 
forelesningsrekke, 2 timers seminarrekke). Dermed er 
undervisningsplanlegging utfordrende. 

Utfordring 2 Økning fra 30 til 60 studenter gir stort press på undervisning og 
evalueringsressurser 

Utfordring 3 Covid-19 og begrenset fysisk undervisning gir utfordringer med oppfølging 
av særlig nye studenter 

 

 

7) Status for enhetenes årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning 

 

Tiltak 3: Styrke rekrutteringen til studieprogrammene 

Det planlagte informasjonsmøtet for potensielle søkere fra UiO ble avlyst våren 2020 på 

grunn av korona. I lys av mange år med høy tilsøkning til programmet, har OLA valg å 

prioritere å informere grundigere om våre opptakskrav slik at søkerne er bedre informert. 

Målet er å tiltrekke flere kvalifiserte søkere til programmet. Vi har publisert klargjørende 

informasjon på våre nettsider om opptak.  

 

Tiltak 4: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall 

(Samme svarene som nevnt under «Vurdering av frafall og beskrivelse av tiltak» over) 

Gjennomført: 

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

• Hefte med bilder av og litt informasjon 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. 

• Oppfølging og veiledning av studenter som ikke følger anbefalt studieløp. 

• Nye karriereintervjuer er publisert. 

• Nettverksmøte i Prosjektforum gjennomført 8. oktober 2020 der alle nåværende 
studenter ble invitert. 

• Kurset «Jobbmuligheter med din utdanning» gjennomført 20. oktober 2020 

• Faste «fot-i-bakken»-digitale møter med alle studentene som skriver masteroppgave 
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Tiltak 5: Styrke studentenes læringsutbytte 

• Egne innsjekk/samtalegrupper om sommeren med alle de nye studenter før 

velkomstmøte og før semesteret har begynt. Forventningsavklaring og bli-kjent-prat. 

Danner grunnlaget for kollokviegrupper 

• Søkt om fire studentassistenter til å lede kollokviegrupper for førsteårsstudenter 

• Seminarundervisning med obligatorisk forberedelse i OLA4001. 

• Ekstra undervisning i OLA4001 høsten 2020 på grunn av korona.  

• Undervisningsressursene på OLA økt med en 20% førsteamanuensis stilling høsten 

2020 (og en 100% stipendiat stilling som begynner høsten 2021). 

 


