Periodisk sluttevaluering av ECON2310, 09.02.16 v/emneansvarlig Halvor Mehlum
Gjennom de siste fire årene er dette emnet blitt undervist i følgende semestre: H 12 13 14 15
Studentsammensetningen i inneværende semester var
Samføk Bachelor: 60 (9% stryk)
Samføk 5år: 32 (4% stryk)
Matematikk og økonomi: 20 (33% stryk)
Intstud: 8 (0% stryk)
Totalt: 192 bestått (12% stryk).
I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger
fra de følgende:
 Studentene som tok emnet i inneværende semester, via nettskjema. Av de 192
oppmeldte var det 30 som svarte på skjemaet, dvs. 15 prosent.
 Erfaringer fra underveisevaluering fra studentene i inneværende semester og fra
tidligere semestre.
 Ingen rapport fra tilsynssensor
 Hadde kontakt med samtlige seminarlederne. Også i forbindelse med
semesteroppgaveretting
 Programansvarlige for samføk bachelor og matematikk og økonomi.
 Studieadministrasjonen (gjennomføringstall, frafall, karakterstatistikk)
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen, som foreligger på
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/
Pensum og konkret undervisningsopplegg framgår av
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2015/index.html
Rapport.
De senere år er pensum på emnet har blitt justert etter som 1310 pensum inneholder mer. Det
kan nok fortsatt kappes litt ned på temaer som oppfattes som repetisjon. Så godt som ingen
utrykte at emnet var mer en passe arbeidskrevende. Dette forteller meg at det går an å øke
kjærnepensum noe.
Studentene er godt fornøyde med seminarene og med seminarlederne. Noen uttrykker at
seminaroppgavene ikke alltid passer med forelesningstematikken.
Det var mange som var godt fornøyd med forelesningene, men flere etterlyste bedre struktur
og klarlegging av pensum.
Når det gjaldt pensum uttrykte mange stor tilfredshet med Steinar Holdens notater. Mange var
mindre fornøyd med Blanchard-boka. Noen mente Mehlums notater var for knappe.
Sensuren gjennom år viser at emnet har en karakterfordeling som har en tilforlatelig
klokkeform.
Hovedtiltaket for neste semester er å gjøre det klarere hva som er pensum og å sørge for at det
det kommer klarere fram at det som kanskje oppfattes som digresjoner faktisk også er
innenfor pensum. Da er hovedoppgaven å vise tydelig hvor koblingen mellom forelesningen
og lesepensum ligger.
Som tidligere er det viktig å følge med å justere pensum etter hvordan pensum utvikler seg på
econ1310. Det vil som tidligere være svært viktig å rekruttere gode seminarledere.

