Årsrapport for det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomi 2005
Etter at det femårige masterprogrammet samfunnsøkonomi (profesjonsstudiet) ble innført
høsten 2003, er det blitt gjennomført en rekke evalueringer av programmet. I tillegg til de
årlige underveisevalueringene av programmet, som ble gjennomført våren 2004 og våren
2005, ble det høsten 2004 opprettet en studiekomite ved instituttet som blant annet så på
sammenhengen mellom de obligatoriske emnene og om programmet gir studentene den
nødvendige faglige bredde.
1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet
1.1.

Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra programplanen

Det ble fra og med høsten 2005 foretatt endringer i studieprogrammets oppbygging.
ECON2915 Vekst og næringsstruktur har erstattet ECON2910 Vekst og utvikling i
studiets 3. semester. Denne endringen ble foretatt blant annet pga. at de obligatoriske
samfunnsøkonomiemnene i den opprinnelige programplanen ikke ga studentene
tilstrekkelig kjennskap til generell likevektsanalyse, analyse av næringsstruktur og
betydningen av utenrikshandel.
Det ble også gjort noen endringer i det anbefalte studieløp, blant annet for legge bedre til
rette for utenlandsopphold i løpet av studiet. I den opprinnelige studieløpstabell for
profesjonsstudiet ble det lagt til rette for et utenlandsopphold i 4. semester og et i 9.
semester. Det er nå lagt til rette for at de som ønsker det, kan ta ett sammenhengende år i
utlandet. Man kan da bli bedre integrert i miljøet og får adgang til høstdelen av
kursporteføljen. Ett års sammenhengende studieopphold i utlandet er også en fordel med
tanke på at semestrene i utlandet ofte er forskjøvet sammenlignet med norske forhold. Vi
ser også at det er en fordel at flest mulig av de valgfrie emnene som tas i utlandet er på
masternivå. Det er på masternivå en oppnår størst ”produktdifferensiering” i utlandet
sammenlignet med hjemlig emneportefølje. Ved at utenlandsopphold tilrettelegges i 4.
semester, så vil det i stor grad føre til at studenten må velge bacheloremner i utlandet.
Flere av de obligatoriske samfunnsøkonomiemnene i programmet bygger på hverandre,
og ved innføringen av programmet etablerte vi en rekke formelle/absolutte
forkunnskapskrav, for å sikre oss at studentene har tilstrekkelige forkunnskaper før de tar
videregående emner. Det viste seg at flere studenter, hovedsaklig de som hadde en god
del utdanning før de begynte på programmet, fikk problemer med progresjonen, pga. de
absolutte forkunnskapskravene, i og med at flere av emnene ble undervist kun en gang i
året. Det ble foretatt en gjennomgang av forkunnskapskravene, og noen av kravene endret
karakter fra absolutte/formelle til anbefalte, samtidig som det ble åpnet for at emner som
bygger på hverandre kunne tas i samme semester.
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1.2.
Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata i FS-rapport
754.001 og 755.001 (karakterer, stryk, frafall)
Frafall
I rapporten FS755.001 Gjennomføringsfakta studieprogram er det en oversikt over ulike
kull. I forbindelse med overgangen til ny studieordning gjennomførte vi overgangsopptak
for studenter som begynte i studiene i gammel studieordning. Her ble opptaket
gjennomført på instituttet, og studentene ble tatt opp på grunnlag av karakterer fra
tidligere samfunnsøkonomiutdanning, med minimumskrav 2.7 eller C fra sine første
semestre på studiet. Tallene viser at det er lite frafall fra denne studentgruppen.
Når det gjelder nye programstudenter, som har fått opptak gjennom Samordna opptak, så
viser de også lavere frafall enn for bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, og andre
disiplinære studieprogram ved SV. Av de 40 som var registrert som nye
programstudenter høsten 2003, er det høsten 29 som var registrert til emner innenfor
programmet (reg h05 Prog), mens 30 var registrert på emner ved UiO (reg h05 UiO).
(http://www.admin.uio.no/oepa/budsjett/budsjettinnspill/budsjettinnspill_2006/frafall_nom_start2003h.pdf).

For de som startet høsten 2004 viser tilsvarende tall at av de 63 som møtte, så er det 48 av
disse som var semesterregistrert innenfor programmet høsten 2005, mens 52 var registrert
på emner ved UiO dette semesteret.
(http://www.admin.uio.no/oepa/budsjett/budsjettinnspill/budsjettinnspill_2006/frafall_nom_start2004h.pdf)

Når det gjelder frafall, så opplever vi at noen av studentene som har begynt på det
femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomi er interessert i å søke seg til
bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi. Dette skyldes nok at det er vanskelig å vite hva
som skiller programmene før man har studert en stund.
Gjennomføring
Vi har fått tilsendt en oversikt over studiepoengfordeling for programstudenter. Denne
oversikten tar utgangspunkt i alle registrerte programstudenter og totalt antall
studiepoeng. Antall studiepoeng per student for studenter på det femårige
masterprogrammet i samfunnsøkonomi (H04: 24.8 og H05: 21.9) er relativt høy,
sammenlignet med studenter på vårt bachelorprogram og andre disiplinære
studieprogram ved SV. Dette skyldes nok en viss grad at det er studenter som har gode
karakterer fra videregående som rekrutteres til dette programmet, men også at det er
studenter som i større grad har bedre bakgrunn i matematikk fra videregående. For
eksempel så viser det seg at studenter på det femårige masterprogrammet gjør det langt
bedre på emnet ECON2200 Matematikk1/Mikro 1 enn de andre programstudentene som
har dette emnet som obligatorisk i sitt program (dvs. studenter på bachelorprogrammet i
samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi).
1.3. Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan
ble dette fulgt opp?
Underveisevalueringene blant programstudentene viser at de er svært godt fornøyd med
ECON-emnene de har i første semester (ECON1210 og ECON1310). Ved utforming av
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programmet ble det vektlagt at studentene skulle tilbys emner som skulle gi en god
forståelse av hovedproblemstillingene i faget. Vi har også satt inn mer
undervisningsressurser på disse emnene enn de mer videregående emnene.
I tillegg ønsker vi å nevne det faglig/sosiale seminaret vi har arrangert for de nye
programstudentene i sitt første semester. I og med at studentene skal gå på et femårig
sammenhengende program, synes vi det er viktig med et slikt kulltiltak.
Tilbakemeldingene fra studentene, er at de har vært svært fornøyd med dette opplegget.
Dette ønsker vi å videreføre for de framtidige kullene.
1.4.
Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan ble dette
fulgt opp?
Studiekomiteen som vurderte studieprogrammet pekte på at det i den opprinnelige
studieplanen var mulig å gå gjennom studiet, helt til en mastergrad, med minimal
kjennskap til generell likevektsanalyse, analyse av næringsstruktur og betydningen av
utenrikshandel. Manglene gjør det også vanskelig å tilby et masteremne i internasjonal
handel på ønsket nivå, og for våre studenter å ta slike emner i utlandet. På grunnlag av
dette ble ECON2910 Vekst og utvikling erstattet av ECON2915 Vekst og
næringsutvikling fra og med høsten 2005.
Instituttet får ofte tilbakemelding fra arbeidsgivere om at samfunnsøkonomer som
ansettes, ofte har dårlig trening i verbale framstillinger av økonomiske prinsipper og
resonnementer. Det er indikasjoner på at konkurrerende kandidater i mange tilfeller er
bedre til å uttrykke mindre solide kunnskaper. Vi har kommet til at vi i første omgang bør
prioritere å integrere slik trening i eksisterende emner og utnytte eksisterende emnetilbud.
1.5.
Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av
studiekvalitet? Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden?
Justere emneinnhold og emneportefølje for å sikre at studentene har den kompetanse man
forventer når de har fullført et profesjonsstudium i samfunnsøkonomi. Som nevnt
ovenfor, innebærer det for eksempel at vi har tatt inn noe mer generell likevektsanalyse,
og analyse av næringsstruktur og utenrikshandel.
2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet
Videreføre arbeidet med å sikre en god emneportefølje til tross for nødvendige kutt i
samlet emnetilbud. Arbeide med å integrere trening i verbal fremstilling i undervisingen.

Blindern, 30. september 2005

Tone Ognedal
Programleder
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