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                       HF/SA/kv-17.01.2017 

1 
 

Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings kvalitetsrapport 2016  

 
Retningslinjer for instituttenes saksbehandling av rapporten finnes her: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/hf/instituttstudiekvalitetsrapport/index.html  

 

Rapporten omhandler Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier, Bachelor i tverrfaglige 

kjønnsstudier og Master in Gender studies samt alle emner gitt av STK. 
 

0 Hvilken behandling får rapporten i instituttets organer? 

 

Rapporten er behandlet og godkjent fra STK programråd og styre. 

 

1 Instituttledelsens strategiske vurderinger 

Skisser instituttets største strategiske utfordringene på studiesiden. Hva anser instituttledelsen som sine 

studiekvalitets- og ressursmessig viktigste utfordringer, største forbedringer og videre satsinger? 

Beskrivelsen bygger bl.a. på punktene nedenfor samt følgende UiO-indikatorer: kvalifiserte 

førstepriorietssøkere, studiepoengproduksjon, mobilitet. (Fakultetet leverer tallene som skal benyttes, i 

februar.) 

 

Utfordringer I: Overgangsfase i lærerstaben høsten 2017: generasjonsskifte der tre går av med 

pensjon, tre stipendiater fullfører PhD-graden, en professor har permisjon ut 2018 for å være bestyrer 

på Det norske institutt i Athen og en av de nytilsatte lektorene fra 2015 har permisjon som post.doc. 

ved NTNU. Dette kommer til å bedre seg i 2018 da vi forventer at ny professor/førsteamanuensis vil 

tiltre i løpet av 2018 og det blir tilsatt to nye stipendiater. Vi mener likevel det er riktig å opprettholde 

også de emnene som ikke er obligatoriske i noen programmer. I mellomtiden må vi bruke innleide 

timelærere for å fylle opp undervisningen. Emnene som ikke er obligatoriske kan velges som frie 

emner av studentene på alle våre tre program og andre studenter ved UiO, og er derfor også viktige å 

tilby.  

 

Utfordringer II: Gjennomføring på MA-programmet. Våre studenter gjennomfører, men bruker mer 

enn fire semestre. Vi vil forsøke å skape en kultur for gjennomføring på normert tid ved å påpeke 

ulempene ved å bruke mer enn normert tid på MA-oppgaven. Det vil være uheldig for deres videre 

karrierer hvis de ønsker å søke opptak til et PhD-program og også i forhold til arbeidslivet. Det vil 

derfor helt fra studentmottaket legges enda større vekt på å formidle viktigheten av å holde seg 

innenfor normert tid på MA-programmet. Endringen i strukturen som innebar at studentene hadde tre 

obligatoriske emner ved STK det første semesteret, med mål om at de da ville ha en prosjektskisse klar 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/hf/instituttstudiekvalitetsrapport/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/hf/instituttstudiekvalitetsrapport/index.html
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til neste semester, ikke har hatt den ønskede virkningen. Vi går derfor tilbake til den opprinnelige 

strukturen: to obligatoriske emner første semester og metode-og skrive-emnet andre semester, og med 

tre samlinger i løpet av første semester. 

 

Utfordring III: Gjennomføring BA-programmet. Selv om vi kan registrere en viss bedring i 

produksjonen av studiepoeng på programmet i 2016 – fra 33,6 i 2015 til 36,2 – har vi fortsatt 

utfordringer her. Tilbakemeldinger fra studenter i sitt siste år på BA graden er blant annet at nye 

studenter på programmet finner det utfordrende å forstå og forberede seg på å velge fagfordypning 

allerede den første uken. Derfor kan flere oppdage at de har valgt feil fagfordypning og risikerer å 

falle ut av programmet. I tillegg til at vi fortsetter å invitere studentene til samlinger der vi diskuterer 

deres studiesituasjon, vil vi bearbeide beskrivelsen av studiestrukturen slik at det blir enklere å forstå 

hva valg av fagfordypning innebærer.    

 

Største forbedringer: Omleggingen av innføringskursene slik at de fordeles på to semestre kan ha 

bidratt til at de fleste Årsenhetsstudentene gjennomfører, og at vi har fått litt bedre resultater for BA-

studentene. 

 

Videre satsinger: Delta i prosessen der STK-forsker Ardis Storm-Mathisen søker om utvidelse av 

NFRs FRIPRO-prosjekt Mediafrika til NFRs kommende utlysning INTPART. Prosjektet ledes av 

Utviklingsstudier, HiOA, ved professor Jo Helle-Valle.  Ideen er å involvere studenter og 

undervisningspersonale ved HiOA, STK og University of Cape Town i å utvikle et emne basert på 

forskning om kjønn, IKT og utvikling der studenter inngår med oppgaver i forskningsopplegget. 

Ansvaret for prosjektet ligger ved HiOA, ved professor i Utviklingsstudier Jo Helle-Valle.   

 

 

Tabell 1: Studiepoengsproduksjon 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

STK 

studiepoeng 

totalt på KFL 

emner 

2340 (250 sp 

menn) 

2340 (200 sp 

menn) 

2100 (110 sp 

menn) 

2500 (260 

menn) 

2880 (320 

menn) 

Antall beståtte 

eksamener 

172 155 143 240 279 

Antall 

eksamensmeldinger 

191 173 161 281 316 

 fs 581.002 (23.1.2017) 
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Tabell 2: Studiepoeng pr programstudent 

Programkode 2012 2013 2014 2014 

Registrerte 

prog.stud. 

2014 

Sp. 

2015 2015 

Registrerte 

prog.stud. 

2016 2016  

Registrerte 

prog.stud. 

HF1-KFL 

(Årsenhet) 

33,6 42,0 37,3 11 410 37,7 13 49,2 12 

HFB-KFL 

(BA) 

31,8 34,0 30,0 79 2370 33,6 77 36,2 73 

HFM2-GENS 

(MA) 

27,5 39,4 46,1 14 645 22,8 18 25,7 23 

HF totalt 37,3 37,1 36,7   35,5  37,3  

          

 

20.2.17: 
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/student_studiepoeng_rapport.cfm?dep_id=1&semester=3&studtype=ekv&niva=x&finmodkod

e=x&studkode=x&fakkode=220&ufakkode=000&studentkategori=s&progkode=x&sti=9!progkode&insttype=11&arstall=2016&inst

kode=1110&beregning=Studiepoeng9999pr9999student9999totalt!dbo.divisjon(sum(poeng_ant),sum(stud_ant))&valgt_sti=Universit

etet i Oslo!9!Det humanistiske fakultet!9!Uspesifisert 

underenhet&grupperingstring=a.arstall&sti_hele=instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti_valgt=instkode!9!fakkode!9!ufak

kode!9!progkode&viskode=1&nullvalue=-&brukersort=to&pageid=1 
 

 

 

Tabell 3: Søkertall 

Kvalifiserte 

førstegangssøkere 

pr studieplass 

2016 

Plasser Første 

pri 

Antall 

kvalifiserte  

Andel 

kvalifiserte 

pr plass 

Tilbud JA 

svar 

BA 25 24 264 2,6 54 37 

Årsenhet 10 58 455 4,5 29 13 

MA 10 91 15 1,5 15 11 

Kvalifiserte 

førstegangssøkere 

pr studieplass 

2015 

      

BA 25 37 33 1,3 60 38 

Årsenhet 10 51 46 4,6 29 13 

MA 10  12 uio-master 1,6 16 10 
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4 sfm-master 

Kvalifiserte 

førstegangssøkere 

pr studieplass 

2014 

      

BA 25 42  1,4 60 41 

Årsenhet 10 45  3,8 29 14 

MA 10  7 uio-master 

3 sfm-master 

1 9 6 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/16/index.html 24.1.2017 

 

Kommentar til tallene. 

STK ser med glede at studiepoeng pr programstudent har hatt en oppgang på alle tre program siden 

2015. Spesielt Årsenheten med 49,2 studiepoengsproduksjonspoeng pr student i 2016 har en oppgang 

fra 37,7 sp pr programstudent for 2015 utmerker seg positivt. 

 

 

2 Tiltak for 2017 og videre med mål og tidshorisont 
 

Fra STK årsplan 2015-2017 http://www.stk.uio.no/om/a%CC%8Arsplan-med-resultatindikatorer-

2015-2017-stk.pdf 

 

Læringsuniversitetet 

Mål 2: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 

internasjonale læresteder. 

 

Mål 2 STK: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning skal tilby forskningsbasert undervisning 

av høy kvalitet som er relevant for samfunnet. Videre skal undervisningen bygge opp under 

tverrfaglig samarbeid, forskerrekruttering og internasjonalisering. 

 

PRIORITERTE STRATEGIER: 

Strategi 1: Senteret skal tilby forskningsbasert undervisning på tvers av de etablerte 

faggrensene ved UiO på bachelor- og masternivå, samt på doktorgradsnivå gjennom 

deltakelse i den nasjonale forskerskolen. 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/16/index.html
http://www.stk.uio.no/om/a%CC%8Arsplan-med-resultatindikatorer-2015-2017-stk.pdf
http://www.stk.uio.no/om/a%CC%8Arsplan-med-resultatindikatorer-2015-2017-stk.pdf
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Strategi 5: Senteret skal tilby studentene varierte læringsformer og stimulere til 

forskningsmessig engasjement. 

 

Strategi 6: Senteret skal arbeide for å opprette en engelsk mastergrad i tverrfaglige 

kjønnsstudier, samt se på mulighetene for å opprette fellesgrad med ett eller flere 

utenlandske universiteter. 

 

Tiltak 15 (tverrfaglighet og forskningsnærhet): 

Arrangere studentfagkvelder der pågående forskning og masterprosjekter presenteres. 

Frist for gjennomføring: 2015-17. 

Milepæler for gjennomføring: en studentfagkveld per semester i perioden. 

 

Fra STKs strategiske plan 2010-2020 
http://www.stk.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/STK_strategi2020.pdf 

 

Et læringssenter 
Mål UiO: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de 

fremste internasjonale læresteder. 

Mål: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning skal tilby forskningsbasert undervisning 

av høy kvalitet som er relevant i samfunnet. Videre skal undervisningen bygge opp 

under tverrfaglig samarbeid, forskerrekruttering og internasjonalisering. 

Strategier: 

1. Senteret skal kunne tilby forskningsbasert undervisning på tvers av de etablerte 

faggrensene ved UiO på bachelor‐ og masternivå, samt på doktorgradsnivå 

gjennom deltakelse i den nasjonale forskerskolen. 

2. Senteret vil arbeide for å få på plass flere samarbeidsavtaler med instituttene, på 

både bachelor‐ og masternivå, slik at studentene får flere fagkombinasjoner å 

velge mellom. 

3. Senteret skal utvide bredden i metodiske tilnærminger i sin undervisning. 

4. Senteret skal tilby oppfølging og kompetanseheving av lærerne. 

5. Senteret skal tilby studentene varierte læringsformer og stimulere til 

forskningsmessig engasjement. 

6. Senteret skal arbeide for å opprette en engelsk mastergrad i tverrfaglige 

kjønnsstudier, samt se på mulighetene for å opprette fellesgrad med ett eller flere 

utenlandske universiteter. 

http://www.stk.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/STK_strategi2020.pdf
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7. Senteret vil i samarbeid med de andre kjønnsforskningsmiljøene i Norge tilby en 

nasjonal forskerskole innenfor fagfeltet. 

Senterets undervisning er en kombinasjon av emner i kjønnsteori og emner som 

kombinerer kjønn med andre fagdisipliner. Emnene som tilbys ved senteret skal 

kunne kombineres med emner fra programmene til andre fagdisipliner. 

Det å kunne tilby studentene varierte læringsformer og stimulere til 

forskningsmessig engasjement ser vi som en hovedstrategi i arbeidet med å sikre 

høy gjennomføringstakt. 

Senteret ønsker å kunne tilby et masterprogram i tverrfaglige kjønnsstudier. Vi ser 

det som spesielt viktig at et slikt tilbud gis på engelsk. Det vil åpne mulighetene for å 

få til et internasjonalt samarbeid om en fellesgrad, og det vil støtte opp om UiOs 

internasjonaliseringsarbeid. Selv om mastergraden opprettes som en engelsk 

master vil det selvsagt være mulig å skrive masteroppgaven på norsk, samt å velge 

norskspråklige emner i den valgfrie emnedelen. Et eget masterprogram i tverrfaglige 

kjønnsstudier vil også bidra til å styrke rekrutteringen til forskning på feltet. 

De norske sentrene innen kjønnsforskning har i felleskap utarbeidet en nasjonal 

forskerskole innen kjønnsforskningsfeltet. Det er nedsatt et nasjonalt styre for 

skolen der sentrene er representert. NTNU vil ha faglig og praktisk ansvar for skolen 

fra 2010 og fram til 2013, deretter vil organiseringen gå på omgang mellom de fire 

største universitetene i 3‐års sykluser. STK skal bidra med å utarbeide kurs innenfor 

sine kompetanseområder, men vil også få det administrative ansvaret for skolen i en periode. 

 
3 Hvordan er det gått med tiltakene i 2015-rapporten? (jf. punkt 2 i 2015-rapportmalen) 

Angi gjerne grunnen til at tiltak ikke er blitt fulgt opp i det hele tatt eller i ikke det omfang man så for 

seg. 

Tiltakene for 2016 er de samme som for 2015, siden dette er hentet fra STKs årsplan 2015-2017 og 

STKs strategi 2020. Kommentarer til tiltakene følger: 

 

PRIORITERTE STRATEGIER: 

Strategi 1: Senteret skal tilby forskningsbasert undervisning på tvers av de etablerte 

faggrensene ved UiO på bachelor- og masternivå, samt på doktorgradsnivå gjennom 

deltakelse i den nasjonale forskerskolen. 

STK tilbyr forskningsbasert undervisning koplet opp til pågående forskning på senteret. STK har også 

hatt ansvaret for Den nasjonale forskerskole i kjønnsforskning i 2015 og 2016, og har nå overgitt 
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dette ansvaret til Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved Universitetet i Bergen. STK har 

arrangert to årlige «forskerskoler» i denne perioden. 

 

Strategi 5: Senteret skal tilby studentene varierte læringsformer og stimulere til 

forskningsmessig engasjement. 

STK tilstreber å tilby varierte lærings og vurderingsformer på sine emner. Da undervisningsleder 

deltok på UiOs seminar om undervisning i vinter, erfarte hun at undervisningen ved STK er fullt på 

høyde med de fremragende eksemplene som der ble presentert. Studentene inviteres også til STKs 

seminarer, samt at masterstudentene inviteres til faglig lunsjer. 

 

Strategi 6: Senteret skal arbeide for å opprette en engelsk mastergrad i tverrfaglige 

kjønnsstudier, samt se på mulighetene for å opprette fellesgrad med ett eller flere 

utenlandske universitet. 

Et engelskspråklig MA-program ble opprettet i 2011, og planene om en fellesgrad er ikke realistiske 

pr i dag pga kapasitet på STK.  

 

Tiltak 15 (tverrfaglighet og forskningsnærhet): 

Arrangere studentfagkvelder der pågående forskning og masterprosjekter presenteres. 

Frist for gjennomføring: 2015-17. 

Milepæler for gjennomføring: en studentfagkveld per semester i perioden. 

Studierådgiver arrangerer en studentfagkveld hvert semester, Speed-dating med STK ansatte i 

høstsemesteret og karrierekveld for studentene i vårsemesteret. Nye Ma studenter inviteres også til 

STKs faglige internseminar (faglig lunsj) som arrangeres ca. hver 14. dag. I første semester inviteres 

de for å bli kjent med STKs ansatte – og mulig kontakt med veileder. 

MA-studentene inviteres etter hvert til å legge frem sine MA-oppgaver på faglig lunsj.  

Ansvarlig: Kontorsjef.  

 

Oppfølging av tiltak fra STKs strategiske plan 2010-2020 
BA-programmet følges stadig opp overfor fagfordypningene. Pedagogikk-gruppen i er forandret i 

løpet av 2016, og en ny gruppe er etablert da både STK og Pedagogikk ønsker å fortsette dette 

samarbeidet. Den nye gruppen er søkt innpasset i februar 2017. Ansvaret for den nasjonale 

forskerskole i kjønnsforskning har ligget under STK i to år, 2015 og 2016, og skal fra 2017 

videreføres fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.  

 
4 Studiekvalitet 
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Eksamen 2012 2013 2014 2015 2016 

*Antall 

eksamensenheter/emner 

18 21 17 19 23 

*Antall eksamensmeldt 257 227 202 280 317 

*Antall møtt 246 210 187 251 295 

*Stryk 

 

12 6 7 12 12 

*% stryk 4,8% 2,8% 3,7% 4,7% 4,1% 

**Antall klagesaker 5 5 6 6 10 

**Antall emner 

m/klager 

4 5 6 4 5 

 

 

Har  

• kvalitetssystemet (tilsynssensorrapporter, periodiske emnerapporter, periodiske 

programevalueringer) og andre evalueringer og rapporter 

• FS-tall (karakterstatistikk, klager, frafall, stryk, trekk og ikke møtt på eksamen)  

• Si fra-systemet (saker instituttet har fått) 

gitt indikasjoner på sviktende eller særlig god kvalitet, og hvordan er dette fulgt opp? 

 

STKs tre undervisningsprogram ble periodisk evaluert i 2015-2016 (for perioden 2010-2014). Den 

eksterne gruppen som evaluerte programmene anbefalte at alle tre videreføres. Det kom også frem 

punkter i evalueringsrapporten som STK særlig ønsker å følge opp. Spesielt i forhold til å gi BA-

studentene en tettere oppfølging underveis. Dette iverksettes nå på STK i form av flere møter med 

studentene underveis for å holde kontakten bedre, og støtte dem opp mot BA-oppgaven som skal 

kombinere kjønn med fagfordypning. Videre jobbes det med mottak av MA-studentene og det å styrke 

mottaket og studiestart for dem. Arbeidet startet i 2016 og vil fortsette i 2017.  

 

Det viser seg at STK uteksaminerte flere studenter i 2016 enn tidligere. Antall klagesaker har også en 

liten oppgang. Emnet KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier har aldri tidligere hatt flere 

studenter, og det kan se ut som at denne oppgangen fortsetter i begynnelsen av 2017.  

 

Det ble ikke rapportert inn noen klagesaker i «Si fra» systemet for 2016.  

 

5 Arbeidslivsrelevans  
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5.1 Gi en statusvurdering av tilbudet av praksisemner, bruken av dem og eventuelle planer for å styrke 

praksistilbudet på instituttet. 

STK gir ikke egne praksisemner. Derimot forsøker vi å integrere praksis i flere emner. KFL2060/4060 

Gender Equality in the Nordic Countries tar studentene med ut i byen for å se på «kjønn i Oslo», noe 

som også ble gjennomført på KFL4000 Interdisciplinary Research Methodologies and Thesis Writing 

Course for Gender Studies. KFL2080/4080 Kjønn og oppvekst har avtale med en Oslo-barneskole om 

at studentene fordeles på de forskjellige klassetrinnene og følger en skoledag, før de skriver oppgave 

om dette. 

 

5.2 Hva skal etter instituttets vurdering til for å få flere studenter til å skrive masteroppgave i 

samarbeid med eksterne virksomheter? 

STK tar kun opp 10 MA-studenter pr år. Vi har et aktivt samarbeid med vitenskapsbutikken, og har 

stadig studenter som velger å skrive MA-oppgaven via vitenskapsbutikken.  STKs nye 

Jobbskyggeprosjekt for alle våre studenter kan føre til samarbeid med nettopp disse arbeidsplassene 

og aktuelle MA-studenter. Dette er det likevel for tidlig å si noe om siden opplegget ble tilbudt fra og 

med høsten 2016.  

 

6 Internasjonalisering 

 

År Utreisende studenter Innreisende studenter 

2014 1 1 

2015 1 6 

2016 1 2 

   

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport. 21.2.17 

 

6.1 Kommenter tallene for utreisende studenter med henblikk på hvilke programmer det vil være 

viktigst eller ha størst effekt å få til en økning av utreisetallene. 

Vi ser at tallene for de som reiser på STKs avtaler ikke er høye, med unntak av innreisende 2015. 

Tallene i 2015 henger bl.a. sammen med at 5 kvotestudenter fra Fudan/Kina som søkte seg til STK. 

Imidlertid er tallene for studenter som generelt reiser ut på vårt BA- og MA-program noe høyere, men 

studentene benytter seg også da i stor grad av avtaler ved UiO, men utenfor STK. Det er et 

ressursspørsmål på STK om å etablere flere avtaler, og for et såpass lite senter kan det sees som 

viktigere at studentene faktisk reiser ut, enn at vi skal tilby alle avtaler selv.  

 

6.2 Hvordan og når får programstudentene informasjon om utveksling på sine programmer, og 

hvordan vurderer instituttet at framgangsmåter og tidspunkter for denne informasjonen fungerer?  

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport
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Studentene får informasjon om utveksling – og allerede planlegge dette inn om de ønsker ved 

semesterstart når de begynner på UiO. Videre arrangeres det utvekslingsmøter en gang pr semester. 

Det informeres også via mail om frister for å søke om utveksling vår og høst.  

 

6.3 Hvordan tenker instituttet om det å bruke Erasmus lærerutveksling og innreisende studenter som 

ledd i sin promotering av studiesteder i utlandet på de ulike programmene? 

Med få egne lærerkrefter ved STK har ikke lærerutveksling vært mye brukt. Imidlertid har en lærer 

vært på lærerutveksling i Riga i 2016, og i 2017 får vi tilsvarende besøk på STK på samme avtale. 

Våre studenter reiser i liten grad ut, men det er jevnlig noen få som esier på både Ba og Ma nivå. 

Studentene benytter seg i størst grad av STKs avtale i Canada, samt UiO og HFs avtaler.  

 

7 Læringsmiljø  

 

Gi en beskrivelse av  

• mottak av nye studenter: studiestart og øvrige arrangementer for 1. semesterstudenter og 

nye masterstudenter (inkludert fadderordning) 

• faglige ansattes involvering i studiestarten med videre fokus på «førsteårsopplevelsen» 

og/eller andre studentrettede tiltak på instituttet  

• læringsmiljøarbeidet generelt, samarbeid med studentforeninger, øvrige tiltak finansiert med 

faglig-sosiale midler 

 

STK har stort sett gjennomført samme studiestartsopplegg de siste årene. Dette er ut til å 

fungere godt. Studentene får smakebitsforelesninger ved 3-4 av STKs faglig ansatte første dag 

i tillegg til noe info om programmene og oppbygging. Spesielt for BA-programmet er dette 

viktig siden de i løpet av mottaksuka må velge hvilken fagfordypning de skal ha, og dette får 

følger for studentens emnesammensetning. Det holdes stort sett fellesmøter for BA- og 

Årsenhetsstudentene, med unntak av et møte pr hvert program hvor vi gjennomgår 

programstrukturen. Videre holdes det Blindernvandring i et kjønnsperspektiv for alle 

studenter og en forelesning for BA- og Årsenhetsstudentene om gode studievaner. Det ble 

høsten 2016 laget et noe utvidet studentmottak for MA-studentene, som ble gjennomført av 

STKs to førstelektorer. De tok særlig for seg studiehverdagen, råd omkring gode studievaner, 

litt omkring oppgaveskriving og hva som var forventet studiehverdag for MA-studentene. 

Dette er spesielt viktig siden MA-programmet har studenter fra hele verden.  

Videre inviteres MA-studentene etter et par uker til STK`s interne fagseminar (faglig lunsj), 

for å høre mer om pågående forskning på STK, og eventuelt få kontakt med mulig veileder. 
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Dette er også viktig for at STKs ansatte skal bli bedre kjent med MA-studentene på 

programmet.  

STK har ikke hatt noen problemer med å få nok faddere de siste årene. Studentutvalget har 

også blitt mer aktivt, og arrangerer grilling for nye studenter på STK i mottaksuken.  

Faglig ansatte er invitert til «speed-dating» med studentene i høstsemesteret, for at alle kan 

bli litt mer kjent, og for å gi studentene mer informasjon om forskning og prosjekter på STK.  

Studentutvalget arrangerer årlig en hyttetur, samt fagkvelder, som sponses med faglig-sosiale 

midler. Alle lærere tilbys også å søke denne potten om de ønsker et sosial/fagligarrangement i 

forbindelse med undervisningen.  

 

8 God oppfølging underveis i studiene 

 

I 2015-rapporten ble instituttene bedt om å angi når i studieforløpet og på hvilken måte 

studentene fikk oppfølging og tilbakemelding. Rapportene ble drøftet i 

studiekvalitetssamtalene våren 2016. Gi en kort tilbakemelding på: 

 

• Ble det avdekket mangler? 

• Hvordan er eventuelle mangler fulgt opp? 

 

I samtalen om studiekvalitetsrapporten for 2015 ble bl.a. utfordringen med å holde kontakten 

underveis for BA-studentene, og gjennomføring for BA- og Årsenhetsstudentene trukket frem. 

Det er gledelig å se at Årsenhetsstudentene i studieåret 2015/16 produserte i gjennomsnitt 49 

sp, noe som tilsier at de aller fleste studentene fullførte på normert tid. 

Studiepoengproduksjonen for BA-studentene har også en liten oppgang. I den eksterne 

programevalueringsrapporten ble det også foreslått et møte for studenter som skriver BA- 

oppgaven – kombinert kjønn og fagfordypning. Dette er gjennomført våren 2017, og fungerte 

fint. Vi kan ikke se at eventuelle mangler ble avdekket under dette punktet i 

studiekvalitetsrapporten for 2015, men i oppfølgingen av MA-studentene (som tom kullet høst 

2016 hadde tre obligatoriske emner i høstsemesteret og tre valgfrie emner i vårsemesteret), 

vil vi nå fra høsten 2017 gå tilbake til «gammel» modell med to obligatoriske emner i 

høstsemesteret, og flytter det siste obligatoriske emnet til vårsemesteret. Dette er emnet hvor 

studentene skal forme sin prosjektskisse, og det ser ut til at det er mest hensiktsmessig for 

studentene å gjennomføre dette i 2. semester. Det gir de også flere valgmuligheter i forhold til 
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å kunne ta et valgfritt emne i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Det vil også bli enklere å 

holde kontakten med MA-studentene da de har et obligatorisk emne i 2. semester.  

 

9 Studentanalyser 

 

I løpet av 2016 mottok alle instituttene analyser for sine studieprogram og studieretninger på 

bachelornivå. I HFs årsplan for 2017-19 er det besluttet at alle institutter i løpet av 2017 skal 

bruke kunnskap fra disse analysene til å iverksette minst ett målrettet tiltak per studieretning 

på bachelor for å øke gjennomføringen. Vi ønsker en tilbakemelding på hvor langt dere har 

kommet i dette arbeidet: 

 

• Hvilke områder anser dere som de mest prekære å sette i verk tiltak på?  

• Hva slags tiltak er allerede iverksatt? 

• Hva slags tiltak er under utarbeidelse? 

 

Vi har iverksatt ½ årlige møter med alle BA-studentene som oppfølging underveis, hvor det 

settes av tid til både å snakke om studiesituasjonen, veiledning, info om utveksling og 

forberedelse til selve BA oppgaven.  

 

Et tiltak under utarbeidelse er å beskrive programstrukturen slik at nye BA-studenter forstår 

hva fagfordypning innebærer for de neste tre årene av deres studietid.  

 

HPG/ER 28.3.2017 
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