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Det tverrfaglige bachelorprogrammet utviklingsstudier (UTV)  
 
1. Evalueringsmateriale fra siste år  

Emneevaluering av emnene UTV1000 og UTV2000 samt tilsynssensors rapport for 2018 

ligger publisert under studiekvalitet på programsiden: 

https://www.uio.no/studier/program/utviklingsstudier/studiekvalitet/rapporter/2018/ 

Alle evalueringer gjennomgås med programrådet for innspill og diskusjon. 

Med bakgrunn i tidligere evalueringer er UTV1000 er nå revidert og det nye opplegget ble 

innført høsten 2018. Emnet fikk svært gode tilbakemeldinger ved siste evaluering. 

Programmet er midt i revidering av UTV2000 og vil evaluere emnet etter høst 2019.  

 

2. Programmets oppfølging av Studiebarometeret 2018 

Høy svarprosent (85%) for UTV – den beste svarprosenten på SV-fakultetet - og det står bra 

til på programmet. UTV-studentene er gjennomgående fornøyd med faglig sammenheng og 

administrativ tilrettelegging av programmet. De røde tall dukker opp på punktene 

«tilbakemeldinger fra faglig hold» og «arbeidslivsrelevans», slik trenden er for de fleste BA-

programmer på SV. 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tar dette til etterretning og har startet et arbeid i 

samarbeid med Senter for læring og utdanning, UiO (LINK), der undervisere jobber aktivt 

med å tenke nytt rundt tilbakemeldinger. Man ser i tillegg at studenter trenger hjelp til å bli 

mer bevisst over de ulike former for tilbakemeldinger de faktisk mottar i sin undervisning. 

På både UTV1000 og UTV2000 er det lagt til rette for eksternt bedriftsbesøk. Programmet 

har nylig hatt en fagdag om teknologi og utvikling, i samarbeid med studentene, der ulike 

aktører fra arbeidslivet var invitert inn. 

 

3. Gjennomføring av programmet  

a) Gjennomføring (oppnådde grader): 25 studenter i 2018. Dette er en stor økning på ett år. 

b) Studiepoengproduksjon (studiepoeng per student): Studiepoeng 2018 var 42,32 pr 

student. Dette er en liten nedgang fra året før (46,19), men viser til økende trend de siste fem 

år. 

c) Internasjonalisering (antall inn- og utreisende studenter): 17 utreisende 2018 fra UTV. 

Det er mer enn 50% av studentene i 2016-kullet som det er lagt til rette for skulle dra ut høst 

2018. Tallene viser at våre programstudenter er svært internasjonalt orientert og utviser høy 

mobilitet. 

https://www.uio.no/studier/program/utviklingsstudier/studiekvalitet/rapporter/2018/
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d) Rekruttering (søkertall): 125 førstevalgssøkere, 47,7 poenggrense for førstegangsvitnemål 

i 2018. Dette er en oppsving på 10% av førstevalgssøkere, og ett poeng høyere for 

førstegangsvitnemål.  

e) Opplevelse av frafall og beskrivelse av tiltak: a) Høst 2018 tok 48 stk av 51 eksamen i 

innføringsemnet UTV1000; det viser nærmest null frafall i løpet av første semester. 

b) Programmet utførte selv en frafallsundersøkelse blant 2017-kullet som var lavt, og 

resultatene viste til årsaker utenfor studieprogrammets anliggende. Men, UTV noterer seg 

studenters bekymring når det gjelder fremtid og arbeidslivsrelevans av deres studie.  

 

4. Oppfølging av kandidatundersøkelsen 2018 

Rapporten fra Kandidatundersøkelsen 2018 ble tilgjengelig først 29, april 2019 og 

programmet har til gode å foreta en grundig gjennomgang av den. Svarprosent for UTV er 

33% (17 studenter), betydelig, men ikke veldig representativt. Vi merker oss at 82% indikerer 

at de er fornøyd eller svært fornøyd med utdanningen de har tatt på UiO, og at over ¾ av 

studentene indikerer at UTV-utdanningen har gitt dem ferdigheter og kompetanse de 

trenger i arbeidslivet i svært stor grad. Andelen er spesielt høy når det gjelder teoretisk 

kunnskap innen fagområdet, evne til refleksjon og kritisk tenking, og evne til å arbeide 

selvstendig. Vi noterer også at kun 26% av respondenter har lært å kommunisere egne 

kompetanser, ferdigheter og personlige egenskaper. Dette er noe vi vil gjerne følge opp i 

tiden som kommer. Kandidatundersøkelsen 2018 skal tas opp i programrådsmøte høsten 

2019. 

 

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

I 2018 satt programmet i gang revidering av emnene UTV1000 og UTV2000. Det reviderte 

UTV1000 ble innført høsten 2018, mens det reviderte UTV2000 vil gå for første gang høsten 

2019. Revidering av UTV1000 gjelder innhold, med sterkere forankring i utviklingsteori som 

grunnlag for programmet. UTV2000 får deretter et enda sterkere fokus på praksis i form av 

historiske utviklingsprosesser og policy-rettet arbeid der utviklingsstudier gjør seg gjeldende.  

 

6. Status for enhetenes årsplantiltak relatert til studiekvalitet/utdanning  

ISS Årsplan 2018-2020: Oppfølging ved UTV i 2018:  

 

Tiltak 4: Styrke rekruttering til studieprogrammene.  

Gjennomført: 

 Skolebesøker vurderes endret til utdanningsrepresentant da UTV ikke får mange 

henvendelser om skolebesøk.  
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 UTV har deltatt i fakultetets Åpen dag-arrangement og oppdatert informasjon på 

programsider. 

 

Tiltak 5: Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall.  

Gjennomført: 

 Besvart under punkt 3 e) 

 ISS inviterer leder SiO Helse til et «mandagslunsj»-møte, for å informere ansatte om 

hovedfunn fra SHOT2018. 

 

Tiltak 6: Styrke studentenes læringsutbytte. 

Gjennomført:  

 Revidering av UTV1000 og UTV2000 har samtidig krevd en gjennomgang av 

læringsutbytte i emnebeskrivelse og videre tilpasning i undervisningsformer. 

Seminaret ved UTV1000 har bidratt til dette, og for UTV2000 skifter vi til 

studentaktive læringsformer og 3-timers undervisningssamlinger fra høsten 2019. 

 

Tiltak 7: Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger  

Gjennomført:  

 Eksternt bedriftsbesøk lagt til siste seminar på UTV1000 gjennom flere år. I 2018 dro 

våre innføringsstudenter til Regnskogfondet. Fra høst 2019 innføres lignende opplegg 

på UTV2000. 

 Studentenes programutvalg arrangerte et arbeidslivssseminar med pizza høsten 

2018, der UTV-alumni fra ulike arbeidsfelt deltok. Seminaret fikk støtte fra 

programmet.  

 Stadig nye karriereintervjuer på programsiden.  

 

Tiltak 8:  

Styrke internasjonalisering av studieprogrammene.  

Gjennomført:  

 17 UTV-studenter reiste ut på utveksling høst 2018 – tilsvarer over 50% av det 

aktuelle kull 2016. 

 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. Emnet har egen feltblogg , «Rett fra felten!» Våren 2018 

gjennomførte 2/3 av studenter feltarbeid i et land i Sør. 

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/UTV3091/feltarbeidsblogg/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/UTV3091/feltarbeidsblogg/
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Tiltak 9:  

Bedre balansen mellom tilgjengelige ressurser og studietilbudet vårt.  

Gjennomført:  

ISS initierte høsten 2017 en prosess for å effektivisere undervisningstilbud i alle våre 

programmer. Utrednings- og planleggingsarbeid foregikk på det meste i perioden 

januar-april 2018 og resulterte i en detaljert handlingsplan for effektivisering av 

undervisningsressurser. For UTV sin del, innebar foreslåtte tiltak en besparelse på  

12% av samlet undervisningsaktivitet i Utviklingsstudier. Besparelsene ble igangsatt 

umiddelbart. Besparelsene ble foreslått og godkjent i forkant av ny fordelingsmodell 

for SV-fakultetet, som utgjør en betydelig reduksjon i ISS sine inntekter.  


