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Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) 

1. Evalueringsmateriale fra siste år 
Midtveisevaluering OLA4000, OLA4060 og OLA4000 høsten 2018 og midtveisevaluering 

SVPRO4000 våren 2019 samt årlig programevaluering for 2018 er gjennomført. 

Programevaluering presenteres for Programråd i april, midtveisevalueringene er 

utgangspunkt for statusmøter med PU. 

Studiebarometeret 2018 

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 det studieadministrative blant annet med omfattende standardisering og 

presisering av oppgaver og rutiner.  

Arbeidslivsrelevans er ytterligere styrket ved egne nettverksmøter med potensielle 

arbeidsgivere.  

Forberedelse til masteroppgaven er styrket ved omlegging og flytting av OLA4060 som et 

masteroppgaveforberedende emne 

3. Gjennomføring av programmet 
 

Gjennomføring (oppnådde grader): 30 

Studiepoengproduksjon (studiepoeng per student): 47,2 

Internasjonalisering (antall utreisende studenter): 3 

Rekruttering (antall førstevalgssøkere): 208 
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Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak 

Frafall skjer vanligvis før studiestart og i løpet av første halvdel av første semester. 47 

studenter ble gitt opptak til 40 plasser høsten 2018. Av disse var det etter en måned etter 

studiestart 32 aktive studenter. Som tidligere år er det vanskelig å oppfylle opptaksrammen 

og det skyldes hovedsakelig at studenter har mulighet til å velge ett annet masterprogram 

selv etter studiestart. Vi vil fortsette å gi flere tilbud om opptak enn vi har opptaksrammen til 

med håp om å treffe rammen bedre. Av de 30 aktive studenter som ble innrapportert ved sist 

programgjennomgang er 28 av disse fortsatt aktive. Alle av disse bortsett fra to er meldt opp 

til OLA4090 (masteroppgave). Av de to som ikke er meldt til OLA4090 planlegger den ene å 

fullføre høst 2019 og den andre har planlagt slutt vår 2020. 

Det meldes gjennom PU og studiebarometeret om et godt studiemiljø.  

4. Oppfølging av kandidatundersøkelsen 2018 
Vi ser fra kandidatundersøkelsen at 100% av de som svarte er yrkesaktive i heltidsstillinger 

og at 81% av disse har fast ansettelse. De jobber både i offentlig sektor (33%), privat sektor 

(57%) og i ideelle organisasjoner (10%). Disse resultatene indikerer på at studenter med en 

master i organisasjon, ledelse og arbeid er attraktive på arbeidsmarkedet. 

Kandidatundersøkelsen gir oss informasjon om hvilke bransjer våre studenter jobber 

innenfor og dette tar vi med oss i den videre utviklingen av programmets fagporteføljen. Vi 

ser også på kandidatundersøkelsen som et verktøy som vil brukes aktivt i rekruttering til 

programmet.  

5. Pågående forbedringstiltak og status, evt. endringer i programplan 

og studieløp 
På bakgrunn av forslag fra ekstern programevaluering 2018 ble det igangsatt arbeid med å slå 

sammen OLA4000 og OLA4020 samt flytte OLA4060 til tredje semester for å skape bedre 

sammenheng og progresjon i programmet. Dette er nå vedtatt og vil bli innført fra høsten 

2019.  

6. Status for programmets årsplantiltak relatert til studiekvalitet/ 

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

 Egne informasjonsmøter på OADM og BA SOS 

 Deltakelse på informasjonsmøte for BA studenter i regi av SV-info for alle BA 
studenter  

 
Tiltak 6: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall.  
Det største frafallet skjer før studentene har begynt ved OLA og er utenfor vår kontroll. Ett 
forslag til endring som ville hindre frafall og bedre treffe opptaksrammen ville være en 
regelendring som sier at når du har takket ja til studieplass så frafaller muligheten til å velge 
andre plasser.  
 
Gjennomført:  

 OLA har videreført OLA-dagen 

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

 Akademisk Skavland – seminarundervisning med obligatorisk forberedelse 

 Feedback loop og mer underveis evaluering 
 
Tiltak 8: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger  
 
Gjennomført: 

 Eget nettverksmøte med potensielle oppdragsgivere og arbeidsgivere skal arrangeres 
høsten 2019 

 Utvide porteføljen med prosjektgivere til SVPRO4000 – Prosjektforum 
 
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. 
 


