
PROGRAMGJENNOMGANG 2016 

Det tverrfaglige bachelorprogrammet utviklingsstudier (UTV) 

 

1. Evalueringsmateriale fra siste år 

 

Emneevaluering UTV2000 og UTV3091 samt årlig programevaluering for 2015 ligger 

publisert under studiekvalitet, 2016. Evalueringer går i retning av god kvalitet generelt. 

 

På programnivå er det potensiale for forbedring. På emnenivå – spesielt på UTV3091 – er 

flere innspill allerede inkorporert i videre arbeid med emnet. Eks. er omlegging av struktur 

for undervisning (all metodeundervisning før feltarbeid, tematisk undervisning etter); 

justerende muntlig eksamen innført i stedet for muntlig som delkarakter. 

 

UTV1000 – Innføringsemnet 1. semester: her ønsket studenter mer uttelling for arbeid 

nedfelt i obligatorisk seminaroppgave. Dette ble omgjort til emneoppgave med 

karaktervurdering, i tillegg til kortere skoleeksamen, og oppmøtekrav innført i seminarer. 

 

Alle evalueringer gjennomgås med programrådet for innspill og diskusjon. 

 

2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret 

Ingen spesiell oppfølging her i 2015, kun 20 stk som svarte av 2. årsstudenter på UTV. 

 

3. Gjennomføring av programmet 

a) Gjennomføring (oppnådde grader): 28 studenter i 2016. 

 

b) Studiepoengproduksjon (studiepoeng per student): I 2016 var studiepoeng pr student 

40,5 pr student, ifølge oversendt tabell. 

 

c) Internasjonalisering (antall inn- og utreisende studenter): Tabell viser for ISS som helhet 

32 utreisende og 27 innreisende. Vi har brutt ned utreisende på programnivå da vi skal 

evaluere pr program (se vedlegg 1). UTV i 2016: 5 utreisende. 

 

d) Rekruttering (søkertall): 105 førstevalgssøkere, 44,3 førstegangsvitnemåle i 2016. Dette er 

liten oppsving av førstevalgssøkere, ellers stabile tall førstegangsvitnemål. 

 

e) Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak: Frafall skjer vanligvis i løpet av første år. 



Enkelte grep er tatt underveis, etter tilbakemelding i evalueringer. 

- Et eks. er opprettelse av UTV2000 i 2. år, slik at det ble kontinuitet mellom 1. år 

(UTV1000) og 3. år (UTV3091), en tydeligere rød tråd ble skapt for studentene som opplevde 

å miste oversikt ettersom de ble spredt på ulike fordypninger i år 2. Ekstra viktig å skape en 

kullfølelse for våre tverrfaglige BA-program ettersom de faller utenfor de tradisjonelle 

arenaer. 

- UTV1000 – endret vekting av eksamensdeler etter innspill fra studentene i flere omganger. 

De ønsket mer uttelling for det de la mest arbeid i, emneoppgaven. Den ble satt til å vektes 

60% og skole 40%. 

- Programmet har invitert til «UTV-dag» om høsten de siste par år, med lengre faglig 

(arbeidslivsrelevant) komponent og avrunding med fest. 
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- Nær kontakt med og støtte hele året til PU. Skaper godt samarbeidsklima og bedre 

læringsmiljø. 

- Studiestart rustet opp kraftig 2016 for hele ISS; viderefører faglig-sosialt program 2017. 

Godt oppmøte til undervisning og eksamen for flere av våre BA-programmer siste år. 

 

4. Pågående forbedringstiltak. Evt. endringer i programplan og studieløp 

Gjennomgang av læringsmål for UTV i forbindelse med revidering av programsider. 

 

5. Status for enhetenes årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning 

Se vedlegg 2 for ISS Årsplan 2016-2018. Gjennomførte aktiviteter ved UTV i 2016 

oppsummeres her: 

Tiltak 5: Styrke rekruttering til studieprogrammene. 

Gjennomført: 

 UTV har deltatt i fakultetets Åpen dag-arrangement og oppdatert informasjon på 

programsider. 

 Produsert video om feltarbeid og utviklingsstudier, ligger på programsiden. 

 

Tiltak 6: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall. 

Gjennomført: 

 UTV har videreført UTV-dagen og støttet faglige aktiviteter arrangert av PU. 

 Tett og jevnlig kontakt med PU for å følge opp lærings- og sosialt miljø i programmet. 

 

Tiltak 7: Styrke studentenes læringsutbytte, gjennom mer bruk av nyskapende og 

studentaktive lærings- og vurderingsformer. 

Gjennomført: 



 UTV var det første programmet ved ISS som innførte digital eksamen høsten 2015 

(UTV1000). Dette ble videreført og utvidet i 2016 for UTV2000. 

 Flere faglige ansatte fra samfunnsgeografi involvert i undervisning på UTV, bl.a. ny 

emneansvarlig på UTV2000 fra samfunnsgeografi 

 

Tiltak 8: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger 

Gjennomført: 

 Arrangert UTV-dag høst 2016 med arbeidslivseminar. 

 Fornyet karriereintervjuer på programsider. 

 

Tiltak 9: 

Styrke internasjonalisering av studieprogrammene. 

Gjennomført: 

 5 UTV studenter reiste ut på utveksling 

 Bacheloremnet i siste semester, UTV3091 (30 sp) inkluderer eget feltarbeid i et land i 

              Sør. Eneste BA-program ved UiO som tilbyr denne muligheten til å reise ut og samle 

              data for oppgaveskriving. Gir internasjonal erfaring og er ettertraktet erfaring for 

              fremtidige arbeidsgivere. Opprettet egen feltblogg i 2016, «Rett fra felten!» 


