
Programevaluering av 5-årig master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudiet) 
 
H-07 ble det gjennomført 2 spørreundersøkelser blant studentene på profesjonsstudiet: Den 
ene var rettet mot studenter i 1-semester, den andre mot studenter i 3.-10. semester. 
 
Spørreundersøkelsen rettet mot 1.semesterstudenter: 
Det er registrert 63 studenter på 1.semester på programmet. Av disse var det 24, det vil si 38 
%, som svarte på skjemaet. 
Studentene ble bedt om å angi hvor enige de er i ulike utsagn om studieprogrammets mottak 
av nye studenter. Skalaen går fra 1 til 5, hvor 1 er ”helt enig” og 5 er ”helt uenig”. Et flertall 
av studentene er fornøyd med studieprogrammets mottak av nye studenter, dvs. den 
informasjon og hjelp de får ved starten av sitt studium. Det er imidlertid rundt 20 prosent som 
gir kvaliteten på mottakelsen score 4 eller 5. Vi syns dette er overraskende, siden vi i høst har 
hatt et betydelig større oppstartstilbud enn i tidligere semestre. I forkant av neste runde bør 
man kanskje spørre hva studentene ønsker av tilbud i starten av studiet. På spørsmål om 
nettsidene gir god og oversiktlig informasjon er det en av tre som angir 4 eller 5.  
 
Studentene ble også bedt om å angi hvor fornøyde de er med ulike sider ved programmet: 
læringsmiljø, fasiliteter, informasjon om oppbygging og gjennomføring, sammensetning av 
emner etc. Det mest interessante resultatet er at svært få uttrykker misnøye.  
 
Studentene planlegger stort sett å følge forelesninger og seminarer, men det er noe 
urovekkende at 10 av 24 planlegger å bruke mindre enn 30 timer i uka på studier.  
 
Spørreundersøkelsen rettet mot profesjonsstudenter i 3.-10. semester 
 
Det er ca 160 studenter fordelt på 3. 10. semester. Av disse svarte bare 39 på spørreskjemaet. 
Siden svarandelen er lav er det begrenset hvilke konklusjoner vi kan trekke ut av svarene.  
 
De som besvarte skjemaet er i hovedsak godt fornøyd med programmet og med 
læringsmiljøet. Mange nevner som positivt at det er høyt faglig nivå og gode forelesere. Av 
ting som kan forbedres nevner flere at programmet kunne gitt mer trening i anvendelser av 
teorien. En del ønsker seg også mer råd om hvilken i hvilken rekkefølge man bør ta de ulike 
emner for å få best mulig faglig utbytte. 
 
Mange uttrykker misnøye med facilitetene ved UiO (manglende lesesalsplasser i 
eksamensperioden, dårlig renhold, printere som ikke virker osv.)  
 
Periodevise sluttevalueringer 
Vi har I vårsemesteret 07 gjennomført perodevis sluttevalueringer av kursene 
ECON3120/4120 (Matematikk 2), ECON4160 (Econometrics- Modelling and systems 
estimation), ECON4350 (Growth and investment), ECON4910 (Environmental economics) 
and ECON4915 (Development economics). Sluttrapporter er lagt ut på kursenes hjemmesider.  
 
Oppgaveseminar for masteroppgaven 
  
Vi har startet opp et oppgaveseminar for studenter som skal skrive masteroppgaven. 
Hensikten er først og fremst å gi studentene trening i å presentere stoff, men også å gi hjelp til 
å komme i gang med oppgaven. Seminaret har hatt relativt stort frafall underveis.  Mange 
slutter på seminaret etter at de har presentert sitt eget arbeid. Oppgaveseminaret vil fortsette, 



men man vurderer en ordning hvor deltakerne er forpliktet til å møte opp et visst antall 
ganger. 
 
Emnetilbud 
Våren 07 tilbød vi færre emner enn normalt. Årsaken var blant annet en opphopning av 
permisjoner dette semesteret. Gjennomsnittlig antall studiepoeng var lavere enn normalt dette 
semesteret, og dette kan ha sammenheng med det at det var så få emner å velge mellom. Det 
er ønskelig at studentene har mulighet for en jevn produksjon i studiepoeng, og for å legge til 
rette for dette bør vi så langt som mulig tilstrebe å ha et jevnt godt tilbud av emner. 
 
Konklusjon: Det er liten grunn til å gjøre store endringer i programmet, men rom for 
forbedringer på noen punkter. Dette gjelder spesielt å få mer oversiktlige nettsider og gi 
bedre veiledning om valg av kurs og rekkefølge på kurs. Vi vil viderebringe klagene på 
printerne som angivelig stadig er i ustand eller gir dårlig kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


