Programrapport:
bachelorprogrammet i statsvitenskap 2010
1. Inntakskvalitet
Søkertallene for 2010 viser få vesentlige endringer sammenlignet med 2009-opptaket,
programmet har god søkning. Høsten 2010 var det 470 søkere til 160 plasser, mot 481
søkere til 195 plasser i 2009. Som følge av færre studieplasser er poenggrensene er naturlig
nok noe forhøyet: I ordinær kvote: 52,9 og 47,4 for førstegangsvitenmål. I 2009 var tallene
51,6 og 45,8.

Rekrutteringsarbeidet gjøres i stor grad fra fakultetet og UIO sentralt. Programmet har ingen
spesifikke tiltak for minoritetsstudenter eller kjønnsfordeling.

2. Rammekvalitet
Det har ikke blitt iverksatt nye tiltak innenfor læringsmiljøfeltet av faglig eller psykososial art.
Instituttet har ikke mottatt klager på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet.

3. Programkvalitet
Internasjonalisering
Det var totalt 75 studenter på våre studieprogram som reiste på utveksling med oppstart
1.1.10 til 1.8.10. Dette innebærer alle UiOs avtaler. Antall innreisende på instituttets avtaler
var 32. Som følge av overgangen til ett masteropptak per år fra 2009, vil tallene være lite
sammenlignbare med tanke på antall utreisende studenter per semester på masternivå. Vi
anbefaler nå ikke masterstudenter å dra ut i høstsemesteret.

Instituttet ble våren 2010 tildelt midler for å fremme internasjonaliseringen. Arbeidet har til
nå bestått i å kartlegge studentenes tilbakemeldinger på instituttets utvekslingsavtaler, og
hvor programstudentene drar. Det er signert fire nye avtaler: University of Tampere;
Comenius University, Bratislava; University of Kent, Canterbury og Université Paris 1
Panthéon Sorbonne. Vi håper at arbeidet vil heve informasjonskvaliteten overfor

studentene om våre avtaler, hvilket igjen vil styrke internasjonaliseringen. Utfyllende rapport
om dette vil bli levert i mai.

4. Undervisningskvalitet
Arbeidet med å forbedre undervsiningstilbudet på metodeemnet på bachelornivå fortsetter
etter evalueringsarbeid i 2010. For å møte studentenes ønske om øvelse i prosjektarbeid, vil
det i 2011 bli innført en forsøksordning med prosjektoppgave på et innføringsemne.
Forsøksordningen med organiserte kollokvier på bacheloremner ble videreført høsten 2010,
men i en redusert form. Instituttet assisterte studenter med å organisere gruppene.

På to bacheloremner har vi gjennomført en forsøksordning med automatiske
begrunnelsesskjemaer. På bakgrunn av evalueringer vil vi videreutvikle ordningen i 2011.

Som følge av reduserte opptaksrammer fra og med høsten 2010, har det blitt færre
studenter per ansatt. Eksempelvis har seminargruppene blitt mindre, noe som vi håper
bidrar til å høyne undervisningskvaliteten.

5. Resultatkvalitet
Det er ikke endringer i tallene for studiepoengsproduksjon, sammenlignet med tidligere år.
Studentene produserer omtrent like mange studiepoeng som i 2009, og vi har omtrent like
mange uteksaminerte kandidater som året før (83 i 2010 vs 79 i 2009).

6. Styringskvalitet
Hvert semester foretas periodiske emneevalueringer. I 2010 ble det ikke avdekket alvorlige
forhold i noen emner, men mindre justeringer vil bli foretatt på bakgrunn av studentenes
innspill.

Tilsynssensor behandler for tiden en bestilling om å se på metodeundervisningen ved
instituttet, for bachelorprogrammet i statsvitenskap innebærer dette STV1020, med særskilt
fokus på de endringer emnet har gjennomgått siste år.

