
 

IFIKKs årlige rapport om studiekvalitet 2008 
 
 
 
1 Emner 
 
1.1.1 Utvikling av/endring i emneporteføljen  

Fag  antall opprettet antall nedlagt 
Filosofi 10 2 
Idehistorie 7  
Klassisk 7  
Kunsthistorie 3  

 
Seks av de syv nye emnene opprettet innenfor klassiske språk i 2008, var emner i moderne gresk som 
ble opprettet fordi vi skulle få en sendelektor i gresk fra Hellas. Det viste seg imidlertid svært vanskelig 
for greske myndigheter å få tilsatt noen lektor i stillingen. De 6 emnene - som utgjør én 40-gruppe 
tilbudt under språkprogrammet samt 3 EVU-emner - vil alle bli tilbudt én gang siden studietilbudet 
allerede var annonsert da vi forstod at det ikke kom noen lektor. Emnene vil deretter etter alt å dømme 
legges ned igjen, og utgjør dermed ikke noe reelt tilskudd til emneporteføljen. Det siste emnet på 
klassisk er et emne som skal erstatte det obligatoriske emnet ANT1501 i antikkprogrammet. 
Sistnevnte vil bli nedlagt når allerede opptatte studenter er ferdig med det. 
 
Både innenfor filosofi og idéhistorie er langt de fleste nye emnene såkalte heisemner med felles 
undervisning på bachelor og master, og på filosofi har alle masteremner 3 forskjellige emnekoder, så 
heller ikke her er økningen så stor som tallene i tabellen skulle tilsi. 2 av filosofiemnene er dessuten 
utvidelser til 10 studiepoengsemner av gamle 5 studiepoengsemner. 
 
Antall genuint nye emner som representerer en faktisk utvidelse av undervisningstilbudet er ett 
masteremne på filosofi som går i Athen (med 3 forskjellige emnekoder), 3 2000-emner på idehistorie 
hvorav ett også tilbys på masternivå og 2 2000-emner i kunsthistorie hvorav ett også tilbys på 
masternivå.  
 
1.1.2 Utvikling av/endring i emneporteføljen for engelskspråklige emner  
Instituttet har opprettet ett nytt heisemne på engelsk i kunsthistorie. Emnet går for første gang 
inneværende semester, med godt belegg. Mange av filosofi-emnene både på 2000- og 4000-nivå går 
på engelsk ved behov, og vi har så langt bare positive erfaringer med dette. 
 
 
1.2 Karakterfordeling 
 

Karakterskalaen brukes dessverre fortsatt skjevt. På masternivå er karakterene E og F, og til dels 
også D, nærmest fraværende. Skalaen benyttes bedre på bachelornivå, men det er fortsatt slik at A og 
B benyttes for mye og D og E benyttes for lite.  
Kilde: http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/, 
 
 
1.3 Underveisevaluering 
 
Den eneste form for administrativ innblanding i underveisevaluering av emner, er at det minnes om at 
lærere må rapportere om at underveisevaluering er gjennomført for at de skal få uttelling for 
emneansvar i arbeidspliktregnskapet. De aller fleste rapporterer om dette når de får en påminnelse.  
 
 
1.4 Er det emner der statistikk over klager på og trekk fra eksamen kan være en 
indikasjon på sviktende kvalitet?  
 
Vi har noen emner der vi stusser litt over antall klager - og over hvilke karakterer studentene klager på. 
Det er spesielt på filosofi vi ser en tendens til at det klages mye på gode karakterer. For eksempel er 2 
av 5 klager på FIL1004 (Innføring i logikk og språkfilosofi) høsten 2008 klager på karakteren B. Også 
på masteroppgaven på filosofi klages det mye, ca en tredjedel av kandidatene klaget på karakteren 
ved siste eksamen. Av 5 klager var én på karakteren B og to på C. 
 



 

Imidlertid vurderer vi ikke denne tendensen som en indikasjon på sviktende kvalitet ved emnene i seg 
selv, men snarere som et signal om at studentenes forventninger ikke er helt realistiske. Både arbeidet 
med læringsutbytte og det planlagte seminar om veiledningen på masterstudiene (se under 3.7 Tiltak) 
vil kanskje kunne bidra til at det kommuniseres bedre overfor studentene på dette området. 
 
 
2 Årsenheten i kunsthistorie 
 
2.1 Opptak og registrerte studenter i perioden 2003-2007 
 

utdanningsplanbekr.  Kull Ramme Tot. antall 
søkere 

kval. 
søkere 

primær-
søkere 

tilbud ja-
svar 

møtt 
H 2007 V 2008 

2003 *          
2004 30 * 883 174 60 40 34 1  
2005 25 1072 * 173 46 30 23 -  
2006 25 979 * 168 50 37 32 8  
2007 25 817 614 145 50 33 29 30 26 
*Tallmateriale foreligger ikke. 
Kilde: http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/, FSrapport 755.001.Gjennomføringsfakta studieprogram 
 
Det har vært en jevn nedgang i antall søkere i de fire opptakene fra 2004 til og med 2007. Selv om 
tallmaterialet er ufullstendig for de to gruppene med totalt antall søkere og kvalifiserte søkere, kan 
tallene samlet sett tyde på en nedgang i søkertallet til årsenheten i kunsthistorie. Dette styrkes av tall 
over primærsøkerne som gradvis har sunket fra 174 i 2004, til 145 i 2007.  Derimot vises ikke denne 
markante nedgangen seg tilsvarende i antall studenter som har ”møtt”.  Mens det i 2004 møtte 34 
studenter, var det 29 studenter i 2007, altså kun en differanse på 5. 
 
46-60 søkere fikk tilbud ved hvert opptak, det vil si mer enn en dobling av opptaksrammen på 25. 
Dersom antall ja-svar og møtt til semesterstart sees hver for seg ved hvert opptak, ser vi at det var en 
sterk nedgang fra opptaket i 2004 til 2005, det vil si fra 40 til 30 for ja-svar, og fra 34 til 23 for møtt. Det 
tok seg godt opp igjen året etter i 2006, for så å synke noe i 2007. Mindre dramatiske variasjoner får vi 
dersom antall ja-svar og møtt til semesterstart sees i sammenheng, her har differansen for hvert årlig 
opptak variert mellom 4 til 7 studenter.  
 
Høsten 2007 var det 8 studenter fra 06-kullet som bekreftet utdanningsplanen sin. Dette er studenter 
som enten har studert deltid eller som av ulike grunner har falt fra underveis. I 07-kullet var det kun et 
frafall på 3 studenter første semester, og 4 til det neste semesteret. Det samlet frafallet studieåret 
07/08 var på 21 %.  
 
 
2.2 Studiepoengproduksjonen for studieåret 2007/2008 
 
 studenter gj.snittlig sp.prod 
 

utdanningsplanbekr. 
med 0 sp. aktive 

ant. sp. 
alle stud. kun aktive 

Høst 2007 30 11 35 640 18,3 26,7 
Vår 2008 25 3 25 610 23,5 26,5 
Snitt 07/08    625 i snitt 20,9 i snitt   26,6 i snitt 
Snitt 06/07     17,8 27,4  
** HF 06/07     20,2 25,8 
 
*Data med  gjennomsnittet for HFs programmer fra studieåret 2007/08 forligger ikke, det sammenliknes derfor med 
gjennomsnittet for HFs programmer fra studieåret 2006/07. 
Kilde: http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/studiepoengproduksjon/produksjon-061108.html#hf 
 
Forklaring av begreper i tabell 2.2.1 
Aktiv student: Antall aktive ordinære studenter på studieprogram pr semester. 
Studenter med 0 SP: Antall aktive studenter som ikke har produsert noen interne studiepoeng dette semester som enten kan 
inngå i studieprogrammet eller er i utdanningsplanen. 
Studiepoeng (SP): Sum interne studiepoeng som kan inngå i programmet eller som er i utdanningsplanen, produsert av aktive 
studenter.  
Snitt: Gjennomsnittlig antall produserte studiepoeng pr aktiv student. 
Reelt snitt (Rsnitt): Gjennomsnittlig antall produserte studiepoeng pr aktiv student som produserer studiepoeng. 
 
Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på årsenheten i kunsthistorie var 20,9 studiepoeng pr 
semester. Ved å ikke regne med studenter som ikke produserte studiepoeng var det reelle snittet på 
26,6 studiepoeng pr semester. Sammenligner vi med gjennomsnittet for HFs programmer fra 



 

studieåret 2006/07 (tall fra 2007/08 er ikke tilgjengelig), så ligger kunsthistorie over gjennomsnittet 
både dersom vi ser på hele opptakskullet for 2007, og dersom vi ser på reelt snitt som altså utelukker 
studenter med 0 studiepoengsproduksjon. Dette er tall det er grunn til å være fornøyd med.  
 
 
2.3 Evalueringer og undersøkelser  
 
Studiestrukturen for årsenheten endres fra og med høsten 2009. Nye kullstudenter følger det nye 
studieopplegget på bachelorprogrammet i kunsthistorie, der årsenheten blir identisk med første 
studieåret i BA-programmet. Dette gjør det lettere for årsenhetstudentene å fortsette bachelorstudier i 
kunsthistorie. Det vil bli tilbudt en overgangsordning til studenter med opptak tidligere enn 2009.  
Det er ikke gjennomført studentevaluering for årsenhetstudentene. 
 
 
 
3 Generelt 
 
3.1 Instituttets samarbeid med programmene 
 
Det at kunsthistorie har fått sitt eget program har styrket samarbeidet mellom institutt og program. 
Fagmiljøet tok mer ansvar for programmet samtidig som det forbedret kommunikasjonen oversiktlighet 
mellom program og faggruppe. Faggruppen involverte også administrasjonen i planarbeidet så tidlig 
tidspunk som mulig. 
 
Med nedleggelsen av kulturprogrammet og opprettelsen av et nytt program for idéhistorie og filosofi er 
det håp at misnøyen med måten kulturprogrammet har fungert på (med helt forskjellig tilknytning hva 
angår institutt og program) er overvunnet. 
 
3.1.1 Instituttets former for/grad av samarbeid med programmene og vurderingen av dette 
På administrativ nivå er det god kontakt mellom studieleder og studiekonsulenter og 
programkonsulentene.  
 
På filosofi har fagkoordinator vært medlem av programrådet og programleder har vært medlem av 
faggruppens strategi utvalg. Det har derfor vært god og tett kontakt på det fagpolitiske nivå.  
 
Kunsthistorie har også hatt tett samarbeid mellom programleder og fagkoordinator. Fagkoordinator har 
vært nesteleder i programrådet. Det har vært møter mellom fagkoordinator og undervisningsleder og 
ledelsen. Studieadministrasjon var representert på både programrådsmøter og faggruppemøter. 
Fagkoordinatorene samarbeidet også med programkonsulent, initiativet kom fra begge sider og det 
var lett å få kontakt.  
 
3.1.2 Instituttets planer/ønsker mht slikt samarbeid 
Overføring av programledelsen til instituttet innebærer at at samarbeid mellom institutt og program 
ikke lenger er noen utfordring. Instituttet har i skrivende stund ikke tat endelig stilling til den hvordan 
programledelsen skal organiseres lokalt, men håper vi vil lande på en løsning som viser seg å fungere 
godt og som bidrar til at flere føler eierskap til helheten i programmene. 
 
 
3.2 Vurdering av studiekvaliteten 
 
3.2.1 Indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet på emner og emnegrupper? Hvordan er de 
fulgt opp? 
Gjennomføringsprosenten på exphil har gått opp fra 64,6% i 2007 til 69,7% i 2008. Dette antas å ha 
sammenheng med at en større andel av studentene velger seminarvarianten.  
 
Tilsynssensor for filosofi konkluderer med at studiet har et høyt nivå. Både oppgavenes 
vanskelighetsgrad og eksamensformene er veltilpasset et universitetsstudium som har høye faglige 
ambisjoner men som også ønsker å være et tilbudt til studenter som ikke satser på en forskerkarriere i 
filosofi.  
 
3.2.2 Indikasjoner på sviktende kvalitet på emner og emnegrupper? Hvordan er de fulgt opp? 
Selvstudiumsvarianten på exphil er fortsatt et sørgelig kapittel. Fremmøte på eksamen er særdeles 
dårlig, og strykprosenten høy blant de som møter. Det er ingen vesentlige endringer siden forrige 



 

raporteringsperiode. Tilsynssensor skriver at både den høye strykprosenten og karakterfordelingen 
forøvrig kan tyde på at pensum ikke er tilpasset denne eksamensformen.  
 
Tilsynssensor for gresk og latin påpeker at innføringsemnene fortsatt sliter med frafall og stryk, og at vi 
har et visst forbedringspotensiale når det gjelder utforming av emnebeskrivelsene, spesielt 
beskrivelsen av vurderingsformene kan forbedres.  
 
 
3.2.3 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 
På kunsthistorie har revisjon av 80-gruppen ført til oppretting av nye obligatoriske emner og flere 
varierte vurderingsformer. Det er tenkt på studieprogresjon og læringsutbytte. Undervisningen er 
styrket både på bachelor- og masternivå ved ansettelse av en egen nettlærer som følger opp 
studentene og sørger for sentralisert skriveopplæring på bachelornivå. Fronter brukes på alle emner 
og bidrar til en bedre kommunikasjon.  
 
Idéhistorie er også inne i en prosess der det gjøres endringer i 80-gruppen og utskifting av 
obligatoriske emner. 
 
På filosofi har det vært arbeidet med innføringsemnene med sikte på at de skal ta imot nye 
programstudenter på en måte som får dem til å fortsette. Likeledes har det vært sett på exfac og 
dennes integrering i fagtilbudet.  
 
 
3.3 Utviklingen av etter- og videreutdanningstilbudet 
 
I tillegg til tilbudet i moderne gresk nevnt innledningsvis, startet vi også i 2008 et emne i Antikkens 
kultur, som har vist seg å være spesielt populært.  
 
Det ble også avholdt kurs i ”Historie og filosofi” for lærere i den videregående skolen. Dette todagers 
kurset var tilknyttet ”Østlandssamarbeidet,” koordinert av Østfold fylkeskommune. Det ble holdt fire 
kurs, to på våren og to på høsten. Temaene på høsten var også tilpasset religion - og etikklærerne. På 
høstkursene deltok lærere fra til sammen 23 forskjellige videregående skoler.  
 
Historie og filosofi- kursene er 100% eksternfinansierte. For de fire kursene ble inntekten totalt 
260.000,-. Beløpet dekket utgifter til administrasjon, planlegging og gjennomføring av undervisning og 
evaluering.  
 
 
3.4 Beskrivelse av studentmobilitet 
 
I studieåret 2007/08 hadde instituttet 30 utvekslingsavtaler, 14 av disse er Erasmusavtaler, og 16 
avtaler tilhører Norplusnettverket til filosofi. I tillegg er IFIKK medeier av to avtaler som administreres 
av IAKH og IKOS. Instituttet tilbyr også ekskursjonsemner til Roma og Athen, der undervisningen skjer 
i samarbeid med de norske instituttene i Roma og Athen.  
 
Fordelingen av Erasmus-avtaler etter fag er som følger: 
 
Filosofi: 
Universitetet i Athen 
Universitetet i Bremen 
Universitetet i Duisburg-Essen 
Universitetet i Konstanz 
Universitetet i Karlsruhe 
Universitetet i Heidelberg 
 
Kunsthistorie:  
Universitetet i Rennes   
Universitetet i Heidelberg 
 
Klassisk:  
Universitetet i Bologna 
Universitetet i London, UK London 
Universitetet i Nottingham 
 



 

Idehistorie: 
Universitetet i Frankfurt 
Universitetet i Humbolt (avtalen deles med og administreres av IKOS)  
Universitetet i Uppsala (avtalen deles med og administreres av IAKH) 
Universitetet i Gøteborg 
 
Ved sammenslåingen av fagmiljøene i 2005, hadde IFIKK to utvekslingsavtaler, i tillegg til et sovende 
Norplusnettverk. Siden da har det viktigste vært å få opp et utreisetilbud til studentene, med 
utgangspunkt i noen faglæreres nettverk og internasjonaliseringsiver. Avtaleporteføljen er dermed noe 
tilfeldig bygget opp med hensyn til faglig og geografisk bredde. For eksempel fikk en filosof med 
mange kontakter i Tyskland inn flere avtaler der, og en idehistoriker har initiert flere avtaler i Sverige 
og Danmark (to er ikke registrert ennå).   
 
Flere filosofistudenter har pga manglende språkkunnskaper ikke kunnet reise ut på en av avtalene i 
Tyskland, selv om avtalene framstår som attraktive. Vi tror allikevel at mange vil kunne benytte seg av 
disse i framtiden dersom de informeres om utreisemuligheter tidlig i studieløpet, og dermed gis 
anledning til å ruste seg opp språklig. Dessuten er det viktig å promotere filosofinettverket innenfor 
Norplus, som inkluderer de fleste universiteter i Norden. 
 
Fagmiljøet på kunsthistorie har vært lite interessert i studentutveksling, og dermed har det heller ikke 
blitt opprettet avtaler innenfor dette fagfeltet. Kunsthistoriestudenter har etterlyst aktuelle 
utreisemuligheter, men også de har kommet til kort grunnet liten språkkompetanse. 
Studentevalueringen viser imidlertid at det er en relativt stor andel som ikke ønsker å reise ut på grunn 
av familie og jobb. En fakultetsavtale på HF med University of Goldmiths i London har derimot vist seg 
populær for de reiselystne. Det arbeides nå med etableringen av Erasmus-avtaler i Norden for 
kunsthistoriestudenter.  
 
Både idehistorie og klassisk har gode avtaler, men det er viktig å arbeide mer med informasjonen mot 
studentene og fagmiljøene for å få studentene til å benytte seg av tilbudet.  
 
Høsten 2007 startet arbeidet med å bedre nettsidene, og det ble opprettet avtalerside for hver enkelt 
utvekslingsavtale. Det ble også utarbeidet informasjon om utreisemuligheter på alle programsider. I 
tillegg arrangerte fakultetet og instituttet egne informasjonsmøter før søknadsfristen i september 2008. 
Dette medførte større interesse og økt pågang av studenter som vurderer utenlandsopphold.   
 
Undervisning ved utenlandssentre 
IFIKK tilbyr undervisning i kunsthistorie ved Det norske instituttet i Roma, og antikkundervisning både i 
Roma og ved Det norske instituttet i Athen. Det ble til sammen undervist i 9 emner i Roma, og 2 
emner i Athen. Emnene er populære, og har god deltakelse. 
 
Undervisning på engelsk 
Det engelske emnetilbudet på IFIKK består av totalt 30 emner, der 26 tilhører filosofi og 4 til 
kunsthistorie. Undervisning i klassisk eller idéhistorie kan etter forespørsel gis på engelsk.  
 
Fra høsten 2009 og hvert høstsemester framover tilbyr kunsthistorie tre emner á 10 sp med 
undervisningsspråk på engelsk, der alle emnene presenterer norsk og nordisk kunsthistorie.  
 
Videreutvikling 
I tiden framover vil det være viktig å: 
1) bedre informasjonen om utvekslingsmuligheter både ovenfor studenter og fagmiljø. Dette kan 
gjøres blant annet ved å bedre informasjon på nett, arrangere flere informasjonsmøter og å bedre 
følge opp ut- og innreisende studenter. 
2) samarbeide ytterligere med fagmiljøer i arbeidet med å utvide og systematisere avtaleporteføljen. 
3) bedre kommunikasjonen med avtalepartnere, med blant annet å utarbeide informasjonsmateriale 
på engelsk. 
 
 
3.5 Beskrivelse av lærer- og administrativ mobilitet ved instituttet 
 
Flere utvekslingsavtaler åpner opp for lærermobilitet, men det er ingen aktivitet knyttet til disse.  
 
3.5.1 mobilitet inn med kommentarer 
Instituttet hadde 16 innreisende studenter. 8 av disse kom fra universitetet i Rennes, 2 fra Bologna, 3 
fra Frankfurt, 1 fra hver av universitetene i Bremen, Heidelberg og Essen. Tatt i betraktning at 



 

mulighetene for innreise på utvekslingsavtale til IFIKK er ganske fersk (unntatt avtalen med Rennes), 
er dette et tilfredsstillende antall studenter.  
 
3.5.2 mobilitet ut med kommentarer 
Utreisende på IFIKK-avtaler utgjorde 6 studenter. 2 studenter dro til Bologna, 1 til Frankfurt, 1 til 
Athen, 1 til Uppsala og 1 til Heidelberg. I tillegg kom et større antall studenter som reiste ut på andre 
avtaler enn de IFIKK administrerer, blant annet HF-avtaler, UiO@-avtaler og Norlys. 
 
For eksempel reiste 7 bachelorstudenter og 5 masterstudenter på filosofi ut på andre avtaler. Flere av 
disse reiste til Tyskland, noe som gir en optimisme om at de nyopprettede avtalene for filosofi i 
Tyskland kan bli svært attraktive. 
 
3.5.3 evaluering av avtaleporteføljen 
Følgende avtaler ble opprettet i 2008: 
Universitetet i Duisburg-Essen 
Universitetet i Konstanz 
Universitetet i Karlsruhe 
Universitetet i Heidelberg 
Universitetet i Nottingham 
 
Avtalen med University College London gikk ut i 2008, og avtalepartner var ikke interessert i å fornye 
denne. Det skyldes antakelig at ingen studenter brukte avtalen, verken fra eller til UiO. Avtalen er 
dessuten dyr for UCL fordi skolepengeordning bortfaller for norske Erasmusstudenter.  
 
Det er uheldig å dele en Erasmusavtale med et annet institutt på UiO fordi vi lett mister oversikten over 
de studenter som søker. Dessuten mister vi mobilitetspoengene for våre studenter som går til 
instituttet vi deler avtalen med.  
 
 
3.6 Forholdet mellom undervisningsårsverk og studiepoengproduksjon 

 

 
 
På exphil går produksjonen fortsatt ned, men nedgangen fra 2007 til 2008 er mindre enn den fra 2006 
til 2007. Som i fjor antar vi at nedgangen her har sammenheng med en nedgang generelt, da det ikke 
er noen økning i strykprosenten på emnet. 
 
Filosofi går ned fra 82,5 til 72,5 studiepoengsenheter pr undervisningsårsverk, men dette kommer 
etter en nærmest dobling fra 46,0 i 2006.  
 
Også på idehistorie opplever vi en nedgang fra 2007 til 2008, mens produksjonen er stabil 
sammenlignet med 2006.  
 



 

Kunsthistorie går ned i forhold til 2007, men nedgangen ligger kun på masternivå og 2007 var kunstig 
høyt på master da spesielt kunsthistorie opplevde en veldig tilstrømning av studenter som benyttet 
siste sjanse til å avlegge hovedfag i 2007. 
  
De klassiske fagene er de eneste som har en økning i produksjonen fra 2007 til 2008. Her var det 
imidlertid en nedgang fra 2006 til 2007, så også dette faget er nå tilbake på samme nivå som i 2006. 
 
Generelt opplever instituttet en reduksjon i antall studiepoengsenheter pr undervisningsårsverk fra 
29,8 til 26,1. Vi håper imidlertid at endringer både i programstruktur og emneportefølje det neste året 
vil snu denne tendensen, se nedenfor. 
 
 
3.7 Tiltak 
 
3.7.1 Oppfølgingen av tiltakene i forrige rapport 
Revisjon av emneporteføljen på kunsthistorie er gjennomført og trer i kraft fra høsten av. Den 
planlagte omleggingen av årsenheten i kunsthistorie ble likevel ikke gjennomført. 
 
3.7.2 Nye tiltak med tidshorisont 
I det kommende året vil det være naturlig å fokusere studiekvalitetsarbeidet rundt større endringer 
som vil komme både som resultat av egne omlegginger - da spesielt utskifting av alle de obligatoriske 
emnene på bachelornivå i kunsthistorie og idehistorie - og fakultetets omlegging av 
programporteføljen - med sammenslåing av filosofi og idehistorie i et nytt program, men tilhørende 
utskifting av obligatoriske emner også på idehistorie.  
 
Også arbeidet med formulering av læringsutbytte på emnenivå vil kreve en stor innsats, både faglig og 
administrativt. 
 
Det arbeides studieadministrativt med å utvikle bedre rutiner som kan bidra til økt og bedret bruk av 
Fronter, spesielt med tanke på innleveringer.   
 
Vi kommer til å benytte det årlige instituttseminaret til å fokusere på veiledningskultur, spesielt med 
tanke på en heving av kvaliteten på masterstudiet. 
 
4 Treårsplan for periodisk evaluering av emner V2009-H2011 
der alle emner tilbudt gjennom hele perioden må være periodisk evaluert minst en gang. 
 
 


