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Programevaluering: Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2007
Programevalueringen er i hovedsak basert dels på nettundersøkelsen blant de
studentene som startet høsten 2007 – gruppe 1 ‐ og dels på nettundersøkelsen
blant dem som startet i 2005 og 2006 – gruppe 2. Svarene kommenteres i punkt
1 under. I tillegg vil vi i punkt 2 rapportere om programmessige tiltak som er
gjennomført i 2007, mens punkt 3 oppsummerer.
1. Resultater fra Nettundersøkelsen
Det møtte 124 nye studenter (gruppe 1)1 ved oppstart; av disse har 31 besvart
nettskjema, mens antall besvarelser fra gruppe 2 kun var på 30.
Uten at vi kan trekke for sterke konklusjoner fra denne undersøkelsen, kan
den gi en viss antydning.
Noen inntrykk fra Gruppe 1:
• Det synes å være en viss ambivalens med hensyn til oppstartstilbudet –
informasjonsmøte, fadderordning og introduksjonsforelesninger. Det
er noen som er konsekvent negative, men dette er neppe representativt.
(Ved oppstarten denne høsten hadde vi et klarere faglig program for de
nye studentene, med forelesninger av Michael Hoel (klimaproblemer
og økonomi) og Halvor Mehlum (om Kinas voksende rolle i
verdensøkonomien). I tillegg hadde vi, på femte året, er
åpningsforelesning for alle studenter, av Bjørn Skogstad Aamo,
direktør i Kredittilsynet, om ”Vekst og Risiko i Finansmarkedet”. Alle
muntlige tilbakemeldinger var positive; derfor er svarefordelingen litt
merkelig.)
• Det er bekymringsfullt at over 70 % anslår at de vil bruke færre enn 30
timer per uke på studiene.
• Det virker som om studieprogrammets innhold er synliggjort på en
tilfredsstillende måte.
Noen inntrykk fra Gruppe 2: (Lav svarprosent)2
• De fleste planlegger normal studieprogresjon. Blant denne gruppen er
andelen av studenter som planlegger å bruke mindre enn 30 timer per
uke på studier det samme som for gruppe 1. Det er bekymringsfullt at
vi ikke har klart å skape en forståelse for hva det betyr å være
fulltidsstudent. 2/3 av studentene jobber ved siden av!

I denne gruppa er det mange som har utdanning fra tidligere, samt at mage også planlegger
å ta studier i utlandet.
2 Vi bør kanskje vurdere andre metoder enn nettskjema.
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Læringsmiljøet blir omtalt som bra, samtidig som studieprogrammet får
god omtale. De aller fleste mener arbeidsmengden er ”sånn passe”. Kun
40 % planlegger å ta en master i samfunnsøkonomi ved UiO.

2. Gjennomførte tiltak i 2007
På bakgrunn av tilsynsrapporten for ECON 2200 ble innholdet og kravene noe
skjerpet. Fordi én av lærerne i dette emnet også har ansvaret for ECON 3610,
lot det seg gjøre å rette noe mer av innsatsen på de områdene som anvendes i
stor utstrekning i etterfølgende emner (spesielt i ECON 2915 og i ECON 3610).
Konsekvensen ble at noen flere falt fra underveis, samtidig som det var en
svak økning i strykprosenten.
Det ble forsøkt med flervalgsoppgave (i kombinasjon med en essayoppgave) i
ECON 2915. Det syntes å være liten korrelasjon mellom de to typer av
besvarelser, uklart av hvilken grunn. Det er av ressursmessige grunner ikke
planlagt fulgt opp dette semesteret.
Det bør også vurderes om det skal tilbys et større antall valgfrie 3000‐emner i
Samfunnsøkonomi – emner vi vet det er etterspørsel etter, som: Finansiering
og Investering, Internasjonal Handel og Nytte‐kostnadsanalyse.

3. Oppsummering
Det er ikke avdekket eller rapportert kvalitetssvikt av noen art. De få
endringene som er gjennomført er gjort for å bedre kvaliteten og helheten i
programmet.
Vi vil forsøke å møte kritikken hva gjelder oppstart og informasjon for nye
studenter. En viktig oppgave er også å få gitt studentene klarere beskjed om at
programmet krever mer enn 30 timer per uke.

