
Referat fra semestermøte OLA 15.3.2022 
Harriet Holters hus 221, 12.30 – 13.30. 
Til stede: Lars-Erik, Audrey, Line, Kjetil, Torstein, Fabian 
 
Saksliste: 

• Emneevalueringer våren 2021 – tilbakemelding fra studentene 
o SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat:  

▪ Bra, fleksibelt pensum og opplegg, bra forberedelser til 
masteroppgave 

▪ Engasjert foreleser 
▪ Foreleser sliter med digitale hjelpemidler (opptak). 

o OLA4090 Masteroppgave: 
▪ Det meste fungerer bra 
▪ Savner forståelse av veilederkontrakten, burde være en mal 
▪ Litt varierende tilbakemeldinger på veiledere  
▪ Burde vært et oppstartsseminar 
▪ Ønsker flere felles arenaer der det tas opp erfaringer, utfordringer.  
▪ Savner avklaringer/informasjon om muntlig eksamen.  

o SVPRO4000 Prosjektforum:   

▪ Gode varierte forelesninger, noen konkrete på arbeid med prosjektet, 
andre på teamarbeid 

▪ Studentene virker veldig investert i egne prosjekter, høyt engasjement 
▪ Spennende og aktuelt, men ønsker mer tid til å jobbe konkret med 

prosjektet 
▪ Lite pauser i forelesningene 
▪ Bra kombinasjon av forelesning, arbeid i prosjekt og ekstern veiledning 
▪ Noen av forelesningene kunne gjerne vært mer håndfaste og konkrete 

rettet mot prosjektarbeid/styring, ikke bare team og metode. 
▪ Kunne vært krav til forberedelser til forelesningene, kunne gitt bedre 

utnytte (eks team, gruppeatferd, konflikter). 

• Tilbakemeldinger GDPR-kurs 26. januar  
o Ble gjennomført digitalt, lå i timeplanen for prosjektforum. 
o Ikke treffende for oss, for generelt. 
o Satt igjen med lite ny kunnskap. 
o Konkret tilbakemelding:  

▪ Abstrakt og teoretisk → fremstår lite relevant for prosjektforum 
▪ For generelt: burde vært mer konkret på hvordan ting gjøres i praksis.  
▪ Svært passivt, 60 slides på to timer over zoom… 

• Foreløpig tilbakemelding på fordypningsløp: 

o Arbeidsliv og forhandlinger (tar JUS5512 pluss ett fritt emne). 

▪ Fungerer bra, spennende fag 
▪ Noen forelesninger krasjer med SOS4200, men disse tas opp så det går 

greit. 
o Bærekraft og omdømme (tar HGO4604 eller ett SUM-emne pluss ett fritt 

emne). 



▪ Spennende tema 
▪ Litt vanskelig med mange nye begrep i HGO-fag, vs de andre 

studentene som har studert samf.geo før. Men faglærer er 

forståelsesfull og hjelper OLA-studentene 

o Politikk og organisasjonsutforming (tar STV-emne(r) og/eller fritt emne)  
▪ Godt fornøyd, interessant 
▪ Emner i blokk, noe som er bra. 

• OLA 10 år: 
o Inntrykk av at det er stor interesse blant studentene. 
o Toastmaster: Scott 

o Underholdningsbidrag går etter planen, workshops ledet av PU.  
o Tidsplan: 

▪ 16.30 – 17.30: Workshop 
▪ 17.30: Middag. 
▪ 19.00: Kaker. 
▪ 20.00: Ferdig. 

o Ingen musikalske innslag 

• PU informerer om sine aktiviteter  
o Hyttetur til Studenterhytta 18. – 20. mars. 
o Bedriftspresentasjon Skykontoret 17. mars kl 16.15 på HH101.  

o Instituttfest på U1 i slutten av april, i samarbeid med andre PUer. 
o Studietur til Berlin 19. – 22. mai. 

• Andre tilbakemeldinger. 

o Fabian sender oversikt over tidligere og kommende bedriftspresentasjoner til 
Audrey. 

o Fra Lars-Erik 
▪ Metodekurs: vurderer å lage et 5 studiepoengs emne der det tas opp 

mangler vi tidligere har etterspurt (eks utarbeidelse av survey) 
▪ Vi jobber med tilbakemeldingene fra studiebarometeret. 

• Tilbakemeldinger: neste semester skal alle studenter få en 

konkret tilbakemelding ila semesteret (OLA 4001). I tillegg 
videreføres seminarer.  

• Ønsker å videreføre kollokviefaddere hvis økonomisk mulig.  

• Arbeidslivsrelevans: viktig å synliggjøre det som allerede er på 
plass, pluss alle bedriftspresentasjonene som gjennomføres i 
regi av PU. 

• Hvordan øke svarprosent på studiebarometeret?  
 


