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Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) 

1. Evalueringsmateriale fra siste år 
Midtveisevaluering OLA4020 og OLA4000 høsten 2016 og midtveisevaluering SVPRO4000 

og OLA4060 våren 2017 samt årlig programevaluering for 2016 er gjennomført. 

Programevaluering er presentert for Programråd, midtveisevalueringene er utgangspunkt for 

statusmøter med PU. 

OLA har siden 01.01.2016 vært i en omstillingsfase, med utskifting i faglig stab. Fra og med 

01.02.2017 er vi fullt bemannet igjen, og har siden det brukt mye tid på gjennomgang av 

programmet slik det har vært. På bakgrunn av overnevnte evalueringer gjøres det nå en del 

større endringer med programmets struktur og enkeltemner. Det blir viktig å få gode 

tilbakemeldinger gjennom evalueringer i studieåret 2017/2018, og slik se at endringene har 

ønsket konsekvens. 

OLA har et forbedringspotensial på gjennomføring av emnevalueringer, pr dags dato skjer 

dette mest gjennom midtveis- og programevaluering.  

2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret 
Studiebarometerets undersøkelse ble gjennomført i en sårbar periode der programmet ikke 

hadde fast vitenskapelige ansvarlige samt vikar i studiekonsulentstillingen som er tilknyttet 

programmet. Evalueringen viste særlig svak oppfølging av studenter fra de vitenskapelige 

ansatte. Dette forventes at nå bedres med full bemanning. Overnevnte evalueringer har vært 

mer nærliggende å ta tak i og mer relevant for dagens program. 

3. Gjennomføring av programmet 
a) Gjennomføring (oppnådde grader): 31 studenter i 2016. NB. Dette er tall hentet fra 

FS-rapport 755.001, og gir en diskrepans på 1 student fra tallmaterialet utsendt fra 

fakultetet. 

b) Studiepoengproduksjon (studiepoeng per student): 40.77 studiepoeng. (hentet fra 

Tableau.) 



c) Internasjonalisering (antall inn- og utreisende studenter): Tabell viser for ISS som 
helhet 32 utreisende og 27 innreisende. Vi har brutt ned utreisende på programnivå 
da vi skal evaluere pr program (se vedlegg 1). OLA i 2016: 3 utreisende. 

d) Rekruttering (søkertall): 440 førstevalgssøkere.  

e) Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak: Frafall skjer vanligvis før semesterstart 

og i løpet av første semester. Av 35 plasser har 29 studenter påbegynt studiet i 2016. 

Ytterligere 3 studenter har meldt frafall. Årsakene til dette kan slik vi ser det være 

mange, og har vært diskutert i programrådet. Det meldes imidlertid gjennom PU og 

programevalueringer om et godt studiemiljø. 

 

4. Pågående forbedringstiltak. Evt. endringer i programplan og 

studieløp 
 Gjennomgang av læringsmål og studieinformasjon på nettsider i forbindelse med 

revidering av programsider våren 2017. 

 Flytting av OLA4060 (10sp) fra 2. semester til 3. semester. Dette for å ha et 
obligatorisk emne semesteret før masteroppgave. Samtidig gir det studentene 10 

studiepoeng valgfag også i vårsemesteret. 

 De to teorifagene OLA4000 og OLA4060 vil få en ny tematisk oppbygning, for å gi en 

tydeligere progresjon i læringen underveis i programmet 

 Metodekurset OLA4020 har endret karakter fra å være et metodologikurs til å bli et 

mer tradisjonelt metodekurs. Dette etter ønske fra studentene. 

5. Status for programmets årsplantiltak relatert til 

studiekvalitet/utdanning ved OLA 
Tiltak 5:  Styrke rekruttering til studieprogrammene.  
Gjennomført:  

 Nytt opptakskrav for å tydeliggjøre forventninger til søkere, ved nytt krav om 10 
studiepoeng metode.  

 Revidering av programsider våren 2017 
 
Tiltak 6: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall.  
Gjennomført:  

 OLA har videreført OLA-dagen 

 Tett og jevnlig kontakt med PU for å følge opp lærings- og sosialt miljø i programmet.  
 
Tiltak 7: Styrke studentenes læringsutbytte, gjennom mer bruk av nyskapende og 
studentaktive lærings- og vurderingsformer.  
Gjennomført: 

 Fra og med høsten 2017 vil de fleste obligatoriske emner på OLA være digitale. 
Unntaket er SVPRO4000-prosjektforum og OLA4090 –masteroppgave.  

 Se forøvrig punkt 4 
 
Tiltak 8: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger  
Gjennomført: 

 Utvide porteføljen med prosjektgivere til SVPRO4000 – Prosjektforum. 

 Fornyet karriereintervjuer på programsider.  
 
Tiltak 9:  
Styrke internasjonalisering av studieprogrammene.  



Gjennomført:  

 3 OLA-studenter reiste ut på utveksling  
 

 


