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Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) 

1. Evalueringsmateriale fra siste år 
Midtveisevaluering OLA4000, OLA4060 og OLA4000 høsten 2017 og midtveisevaluering 

SVPRO4000 våren 2018 samt årlig programevaluering for 2017 er gjennomført. 

Programevaluering presenteres for Programråd i april, midtveisevalueringene er 

utgangspunkt for statusmøter med PU. 

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

flere større omrokkeringer i studieplanen siden våren 2016 og det har vært viktig å få gode 

evalueringer på endringene som er gjort. Samtidig har vi i stor grad vært proaktive og 

informert og drøftet omlegginger og forslag med studentene gjennom PU i forkant. 

Programmet leverte i desember 2017 en omfattende egenevaluering som del av periodisk 

programevaluering. Evalueringskomiteen har gitt signaler om at de er ferdig med sitt arbeid 

og leverer rapporten til fakultetet. 

2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret 
Studiebarometeret viser en forbedring på de fleste punkter fra sist måling. Det er satt i gang 

tiltak for å forbedre informasjonskanaler og tettere dialog for studenter med de faglige 

gjennom faste PU møter.  

3. Gjennomføring av programmet 
a) Gjennomføring (oppnådde grader): 26 studenter i 2017 (Hentet fra fakultetets 

tallmateriale.) 

b) Studiepoengproduksjon (studiepoeng per student): 41.5 (hentet fra fakultetets 

tallmateriale.) 

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 2017: 0 utreisende. 

d) Rekruttering (søkertall): 436 førstevalgssøkere. 



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

løpet av første semester. 40 studenter ble gitt opptak til 35 plasser høsten 2017. Av 

disse er 30 aktive studenter i dag, og en student har fått utsatt studiestart og vil 

begynne i kull 2018. Som tidligere år har vi ikke et entydig svar på årsakene til at 

programmet ikke når opptaksrammen. Det meldes gjennom PU og 

programevalueringer om et godt studiemiljø. Programmet har også vært gjennom en 

periodisk programevaluering våren 2018 hvor dette temaet har vært diskutert, vi 

venter på rapporten. 

 

4. Pågående forbedringstiltak. Evt. endringer i programplan og 

studieløp 
 Omlegging av metodeundervisningen i programmet. Fra og med kull 2018 vil det 

være obligatorisk for alle studenter å ta 10 studiepoeng metode, med et bredt utvalg 

av valgmuligheter. Se søknad til fakultetet januar 2018 for mer informasjon. 

 Endring av OLA4020 – Metodologi, verdier og dømmekraft. Som følge av endring i    
metodeundervisning kan OLA4020 reorganiseres. Dette ble vedtatt i programrådet 6. 

april. 

 OLA4060 flyttet fra vårsemester til høstsemester 2017, og ble revidert som emne. 
Tilbakemeldinger i programmets evalueringer er at dette har gjort det til et emne med 

en tydeligere profil som fungerer godt i porteføljen av OLA-emner. Dette åpner også 

opp for valgfag i vårsemesteret, noe som tidligere ikke var aktuelt. 

 OLA er oppført med 2721 som nåværende ramme i undervisningsaktivitet timer. OLA 
er pålagt kutt på 14,5% fra instituttet som tilsvarer 397 timer. OLA har foreslått å 

kutte 232 timer. Ytterligere kutt vil innebære å kutte i antall obligatoriske emner, slå 

sammen emner eller å redusere opptaksrammen.  

 I forslaget fra OLA foreslås det at alle masteremnene på OLA vil få en norm på maks 

160t undervisningsaktivitet (forelesning + seminar) per 10 stp emne. Prosjektforum 

er bundet opp i et eget opplegg og undervisningsaktiviteten er i mindre grad basert på 

interne krefter. En vesentlig andel av undervisningsaktiviteten er bundet opp i 

prosjektakkvisisjon (90 timer). Prosjektforum finansieres i tillegg av eksterne midler 

på 300 000,- pr år. Det er foreslått å kutte 37,5t av undervisningsaktiviteten som 

berører interne undervisningsressurser. Av OLA sine 2721 undervisningsressurser så 

er 1864 timer (430 t til SVPRO4000 og 1434 til masteroppgaveveiledning) bundet til 

en fast avtalt ramme og kan kun reduseres ved å redusere antall studenter eller antall 

prosjekter med påfølgende konsekvenser for inntektene.   

 Omfanget av kuttet er presentert i kolonne 3 i tabellen. 

Emnet (eller aktivitet hvis 
det gjelder flere emner) 

Kostnad i dagens 
ramme 

Ny ramme Omfang av kutt i 
timer 

OLA4020 271,5 200 71,5 

OLA4000 289 225 64 

OLA4060 259 200 59 

SVPRO4000 467,5 430 37,5 

OLA4090 1320 1320 0 

OLA4090 undervisning 114 114 0 
 



 Vi vil foreslå å åpne OLA4000 og OLA4060 for andre studenter og tilby dette som et 

spesialiseringsemne på sosiologi, og dette vil øke inntektene.  

 Det er ikke foreslått å legge ned emner, men dette kan bli aktuelt hvis OLA pålegges 

ytterligere kutt. Det er store konsekvenser av å legge ned obligatoriske emner da dette 

vil forringe helheten i programmet og vil svekke OLA som fullverdig master. En 

mulighet som vil vurderes er å slå sammen OLA4000 og OLA4020 for å redusere 

kostnader til eksamen.  

 Pålegget fra styret var å kutte 14,5 % av den totale rammen som også omfatter de 

undervisningsressursene som er bundet opp i veiledning til den enkelte student. Over 

halvparten av undervisningsaktiviteten (1 864 timer) ved OLA er knyttet opp i 

masteroppgaveveiledning og Prosjektforum og ytterligere kutt vil derfor kreve 

reduksjon i opptaksrammen.  

 

 

5. Status for programmets årsplantiltak relatert til 

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

 Egne informasjonsmøter på OADM og BA SOS.  

 Revidering av programsidene Hvorfor velge og Hva lærer du høst 2017 
 
Tiltak 6: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall.  
Gjennomført:  

 OLA har videreført OLA-dagen 

 Faste møter med PU for å følge opp lærings- og sosialt miljø i programmet. 

 Egne team for masterstudenter som går over tiden og har brukt opp 
veiledningskvoten.  

 
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 

 OLA4000, OLA4020 og OLA4060 vil frå høsten 2018 ta i bruk podcasting av 
forelesninger. 

 
Tiltak 8: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger  
Gjennomført: 

 Utvide porteføljen med prosjektgivere til SVPRO4000 – Prosjektforum. 

 Hente inn nye karriereintervjuer på programsider.  

 Vurderer muligheten for å søke støtte gjennom SIUs Intern Abroad-ordning for økt 
arbeidslivs- og internasjonaliseringskobling 

 
Tiltak 9:  
Styrke internasjonalisering av studieprogrammene.  
Gjennomført:  



 Avholde egne informasjonsmøter for OLA-studenter som ønsker å reise ut på 
utveksling 

 Tilrettelagt studieløp som muliggjør utreise i tredje semester. 

 Søker etter fleire samarbeidspartnere for utveksling 

 Vurderer muligheten for å søke støtte gjennom SIUs Intern Abroad-ordning for økt 
arbeidslivs- og internasjonaliseringskobling 
 

 


