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1 Instituttledelsens strategiske vurderinger 

Beskrivelsen bygger på følgende UiO-indikatorer: studiepoengproduksjon og søkertall, da 

med særlig fokus på kvalifiserte førsteprioritetssøkere. 

 

1.1 Studiepoengproduksjon 

I 2014 var det 5443 studenter som avla eksamen på HF. Gjennomsnittsberegningen for 

studieproduksjonen per student er beregnet til 19,4 studiepoeng. Om vi ser på resultatene for 

HF og sammenligner de med resultatene for IMK, kan vi se at IMK er med på å bidra til å øke 

gjennomsnittet til den totale studiepoengproduksjonen på Fakultetet.  

 

Oversikten under viser gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student i det gjeldende 

kalenderåret i perioden 2012-2014. Her ser vi forholdet mellom studenter og studieproduksjon 

per kalenderår. Tallene er hentet fra Bokkula
1
. 

 

Studium Studenter 

2012 

Studiepoeng 

per student 

2012 

Studenter 

2013 

Studiepoeng 

per student 

2013 

Studenter 

2014 

Studiepoeng 

per student 

2014 

Medievitenskap 

årsstudium 

16,5 45,0 15,5 44,7 21,5 42,9 

Medievitenskap 

BA 

143,5 44,5 144,5 43,7 145,0 46,4 

Medievitenskap 

MA 

136 40,3 116 44,1 107,5 42,4 

Journalistikk MA 

(ordinær) 

36 31,9 32 40 31 39,0 

Journalistikk MA 

(erfaringsbasert) 

6,5 11,7 8,5 23,8 6 10 

 

Resultatene fra Bokkula viser at IMKs produksjon av studiepoeng per student er god. Normert 

studieløp legger opp til 60 studiepoeng i året, og vi ser at våre studenter produserer godt opp 

mot full studiepoengprogresjon med 46,4 studiepoeng på bachelorstudentene og 42,9 for 

årsenhetsstudentene. 

 

Studiepoengproduksjonen på masternivå er noe lavere. En antatt hovedgrunn er at vi har flere 

studenter i jobb ved siden av studiene og studenter som tar studiet på deltid. Ettersom 

Bokkula kun har tilgang til studiepoeng avlagt ved UiO tar ikke tabellen høyde for 

studiepoeng produsert ved HiOA. Tallene for masterprogrammet i journalistikk er derfor noe 

lavere fordi det fortsatt er igjen noen studenter på det felles programmet, og fordi våre 

studenter fortsatt har mulighet til å ta emner der. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bokkula er UiOs statistikkportal, med oversikt over studiepoengproduksjon, 

gjennomføring og karakterstatistikk. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/bokkula/
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1.2 Opptakstall per studieår
2
 

Søkertallene for medievitenskap og Nordic Media (2011 – 2013) er hentet fra søkerlistene i 

FS fordi UiOs søkerstatistikk ikke viser studieretningsnivå. Vi har her tatt med primærsøkere 

(førsteprioritet) og kvalifiserte søkere (første og andreprioritet). 

 

Masterstudium i journalistikk 

Kull Ramme Kval. 

søkere 

Primærsøkere Tilbud Ja-svar Møtt 

2004 15 X 45 21 19 11 

2005 20 X 43 24 16 14 

2006 20 X 62 20 16 11 

2007 15 65 71 25 18 18 

2008 15 64 66 25 21 16 

2009 15 89 109 27 19 14 

2010 15 79 83 26 20 19 

2011 15 61 92 21 15 12 

2012 15 65 85 20 17 14 

2013 15 78 85 27 17 15 

2014 15 77 79 31 16 10 

 

Søknadstallene til masterprogrammet i journalistikk er relativt stabile til tross for at 

Høgskolen i Oslo og Akershus har opprettet et eget masterprogram fra høsten 2014. 

Nedgangen i antall studenter som møtte til studiestart kan kommer av at flere studenter har 

fått tilbud om studieplass både fra IMK og HiOA. 

 

Masterstudium i medievitenskap, 2004 - 2010 

Kull Ramme Kval. 

søkere 

Primærsøkere Tilbud Ja-svar Møtt 

H04 – 

V05 

55 - 186 71 58 54 

H05 – 

V06 

55 -  169 52 40 34 

H06 – 

V07 

55 76 119 67 60 57 

H07 – 

V08 

55 124 176 82 66 62 

2008 55 99 164 65 49 46 

2009 55 131 162 77 58 53 

2010 55 129 183 86 62 56 

 

                                                           
2
 Tallene er hentet fra Statistikk fra FS og tidligere rapporter.  

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/


                       HF/SA/kv-17.11.2014 

 5 
 

Studieretning medievitenskap, 2011-2014 

Kull Ramme Kval. 

søkere 

Primærsøkere Tilbud Ja-svar Møtt 

2011 40 89 102 52 41 38 

2012 45
3
 67 70 48 31 28 

2013 45 98 69 49 38 34 

2014 59
4
 87 73 59 37 31 

 

Statistikken viser stabilt gode søkertall for både masterprogrammet i journalistikk og 

medievitenskap. Alle kvalifiserte søkere med medievitenskap som førstevalg eller som 

høyeste rangerte søknadsalternativ de var kvalifisert til, fikk i 2014 tilbud om studieplass. 

 

 

 

Studieretning Nordic Media, 2011-2014 

Kull Ramme Kval. 

søkere 

Primærsøkere Tilbud Ja-svar Møtt 

2011 15 21 31 17 10 10 

2012 15 23 81 16 12 11 

2013 15 37 79 17 15 15 

2014 20
5
 42 85 22 14 12 

 

Søknadstallene viser en svak økning i antall søkere. Alle kvalifiserte søkere med Nordic 

Media som førstevalg eller som høyest rangerte søknadsalternativ de var kvalifisert til, fikk i 

2014 tilbud om studieplass. 

 

IMK vil i 2015 prøve ut nye rekrutteringstiltak mot Nordic media-programmet. 

 

Bachelorstudium i medievitenskap 

Kull Ramme Kval. 

søkere 

Primærsøkere Tilbud Ja-svar Møtt 

2003 30 -  306 49 34 29 

2004 70 1760 394 121 91 81 

2005 70 1586 321 115 87 76 

2006 70 1265 264 124 83 73 

2007 70 1048 192 120 88 73 

2008 70 1004 162 128 82 75 

2009 70 1060 197 119 84 73 

2010 70 1175 167 121 72 63 

2011 70 1169 166 129 79 73 

2012 70 1175 205 129 79 68 

2013 70 1055 137 135 84 72 

2014 70 999 206 140 97 84 

                                                           
3
 Programmet ble tildelt 5 ekstra studieplasser i 2012. 

4
 Masterprogrammet i medievitenskap ble tildelt 19 nye studieplasser i 2014. 

Studieretningen i medievitenskap ble tildelt 14 studieplasser.  
5
 Masterprogrammet i medievitenskap ble tildelt 19 nye studieplasser i 2014. 

Studieretningen i Nordic media ble tildelt 5 studieplasser.  
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Årsstudium i medievitenskap 

Kull Ramme Kval. 

søkere 

Primærsøkere Tilbud Ja-svar Møtt 

2011 15 1094 149 33 19 17 

2012 15 829 94 40 19 16 

2013 15 896 84 42 21 16 

2014 30 749 85 84 43 36 

 

 

Bachelorgrader 2004 – 2014, IMK 

Bokkula gir en oversikt over antallet ferdige grader ved et studieprogram. Antallet grader gir 

et bilde av hvor mange som fullfører studiet og hvor mange som faller fra. 

2004 7 

2005 13 

2006 25 

2007 37 

2008 41 

2009 39 

2010 31 

2011 23 

2012 35 

2013 38 

2014 31 

 

Tabellen over viser en oversikt over antallet produserte bachelorgrader på medievitenskap i 

perioden 2004 til 2014. Frafall på bachelornivå fremdeles en stor utfordring for IMK. For å 

jobbe med dette på nye måter gjennomførte undervisningsledelsen en oppstartsundersøkelse 

høsten 2013 for å kartlegge studentenes motivasjon for å starte på studiet. 

 

Våren 2015 vil IMK gjennomføre en kvantitativ undersøkelse over studentfrafall på 

bachelornivå. 

 

Mastergrader 2004 – 2014 

Tallene er hentet fra Bokkula 

 

År Medievitenskap Journalistikk  SUM alle 

program 

2004 2 - 2 

2005 15 1 16 

2006 35 4 39 

2007 23 8 31 

2008 36 3 39 
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2009 39 9 48 

2010 49  12  62 

2011 37 22 63 

2012 55 13 69 

2013 46 11 57 

2014 31 12 43 

 

Tabellen over viser en oversikt over antallet produserte mastergrader på medievitenskap og 

journalistikk i perioden 2004 til 2014.  

 

Det er en nedgang i antall uteksaminerte masterkandidater. Noe av nedgangen kan skyldes 

nedgangen i opptakstallene for masterprogrammet i medievitenskap fra 2009 og 2010 til 2011 

og 2012. 
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2 Tiltak for 2015 og videre med mål og tidshorisont 

 

Tiltakene er hentet fra IMKs tiltaksplan for 2015-2017. Det rettes særlig fokus på 

studiekvalitet, frafall og gjennomføring, og arbeidslivsrelevans. 

 

2.1 Studiekvalitet 

IMK skal heve det akademiske nivået i våre emner og programmer. I 2015 legges det vekt på 

faggrupper, Nordic media, studietur og kollegaveiledning. 

 

Det innføres faggrupper for undervisere innen beslektede emner. Faggruppene skal vurdere 

det samlede fagtilbudet, utvikle samarbeid og foreslå eventuelle endringer som styrker den 

faglige kvaliteten. Faggruppemøtene organiseres som del av ordinære møter og seminarer ved 

instituttet (instituttseminar m.m.). 

  

Det forsterkede masterprogrammet Nordic Media får forsterket undervisningsressurser og 

ekskursjoner.  

 

IMK gir administrativ og faglig støtte til en studietur initiert av studentutvalget. Tilbudet gis 

til alle IMKs studenter. 

  

Det gjennomføres et pilotprosjekt om kollegaveiledning for å øke undervisningskvaliteten ved 

IMK. Deltakelse er frivillig etter påmelding, og de skal levere en kort rapport i etterkant.  

 

Programmene og emnetilbudet gjennomgås i 2015 for å sikre helhet, kvalitet og god 

ressursutnyttelse. I gjennomgangen skal det også kartlegges om studentene får tilbud om 

relevant opplæring som svarer til kravene i emnebeskrivelser og prøvingsformer. 

  

2.2 Frafall og gjennomføring 

IMK innfører samling for masterstudenter også i andre semester. Samlingen skal motivere 

studenter til å begynne å jobbe målrettet med masteroppgaven tidlig i studieløpet, og øke 

samhørighet og kullfølelse blant studentene.  

 

IMK vil i 2015 gå gjennom emneporteføljen og der det er hensiktsmessig, innføre 

undervisningsaktiviteter som understøtter oppmøte. 

 

IMK skal i 2015 gjennomføre en kullanalyse for å kartlegge frafall og gjennomføring. 

  

2.3 Arbeidslivsrelevans 

IMK innførte i 2014 studentskygger og emnetråd i arbeidslivsrelevans. Begge tiltakene skal 

evalueres i 2016, og revideres om nødvendig.  

 

IMK skal i 2015 invitere Karrieresenteret til en av de obligatoriske samlingene i masterløpet 

for å snakke om jobbsøking, hvordan presentere seg for arbeidsgivere og bevisstgjøring av 

egen kompetanse.  

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/25112014/51-14-tiltaksplan.pdf
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IMK skal hjelpe studentutvalget med å lage arrangementer hvor studenter og arbeidsliv møtes 

ved å utlyse midler til slike arrangementer.  

 

IMK skal få utført en utredning om hvilke kurs og tilbud UIOs student-IT og andre enheter 

ved UiO har eller kan gi, som er spesielt relevante for IMK-studenter. Til utredningen skal det 

høre en kartlegging av hva studenter på utvalgte emner mener er relevant for sin 

arbeidskompetanse, og å gjøre informasjon om funnene tilgjengelig for studentene. 
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3 Hvordan er det gått med tiltakene i forrige rapport?  
Hentet fra IMKs tiltaksplan for 2014-2016, med særlig fokus på studier og undervisning.

6
 

 

3.1 Studiekvalitet 

Vi ønsket å heve det akademiske nivået på våre emner og programmer, og dette skulle vi blant 

annet gjøre gjennom tettere oppfølging av studentene. På instituttseminaret var hovedfokuset 

studiekvalitet.   

2014: IMK har opprettet faggrupper som sammen skal kvalitetssikre læringsmål, 

emnebeskrivelser og pensum. Det har også blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal 

kvalitetssikre sammenhengen mellom de ulike metodeemnene på bachelor og masternivå. 

IMK har tildelt koordineringsansvar for å se på helheten i oppstartstilbudet til 

masterstudentene til en av universitetslektorene. 

 

Vi ønsket å utvikle masterprogrammet Nordic Media HF støttet programmet med fire 

millioner i perioden 2014-2017.  

2014: IMK har tildelt koordineringsansvar for Nordic Media programmet til en nyansatt 

universitetslektor (3årig arbeidsforhold). En Professor II tilknyttet Københavns Universitet 

ble ansatt tidlig i 2015 og har bl.a ansvaret for studietur til København høsten 2015. IMK vil 

ansette en Professor II til, tilknyttet et annet nordisk universitet, som også skal jobbe med 

Nordic Media-programmet 

 

 

3.2 Frafall og gjennomføring 

 

Vi skulle kartlegge progresjonen og frafallet for studenter på bachelor, samt kartlegge hvilke 

forhold som er avgjørende for progresjon ved å foreta en gjennomføringsundersøkelse av 

ferdige masterstudenter. 

2014: Våren 2014 ble det gjennomført en «gjennomføringsundersøkelse». Resultater fra 

gjennomføringsundersøkelsen på master viser at faktorer som særlig avgjør gjennomføring av 

studiet på normert tid er egen motivasjon og arbeidsinnsats, familieforhold, jobb ved siden av 

studie. Faktorer som har vært særlig avgjørende for de som har gjennomført masterstudiet, 

men ikke har levert på normert tid har vært knyttet til jobb ved siden av studiet. Viktig er også 

«egne ønsker om kvalitet på oppgaven/få god karakter».  

 

Hovedresultatene fra undersøkelsen kan sees i vedlegg nr. 1 til denne rapporten. 

 

Høsten 2013 gjennomførte IMK også en oppstartsundersøkelse blant bachelor, master og 

årsenhetstudenter. Hovedhensikt: kartlegg motivasjon og studieplaner for å sikre større 

gjennomføring. Resultatene viste at studentene ser egen motivasjon, hvor interessant (og 

morsomt) studiet er og kvaliteten på foreleserne som viktige for gjennomføring. Jobb utenfor 

studiene er mindre viktig. Jevnt over er studentenes planlagte arbeidsinnsats lavere enn det 

som er normert for studiet de går på. 

 

Hovedresultatene fra undersøkelsen kan sees i vedlegg nr. 2 til denne rapporten. 

                                                           
6
 Tekst i kursiv er målene for 2014, hentet fra Studiekvalitetsrapporten 2013. 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/11022014/sak6_14tiltaksplan.pdf
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Den planlagte frafallsundersøkelsen på bachelornivå er utsatt til våren 2015. 

 

Vi skulle gi relevant og realistisk informasjon til potensielle studenter slik at vi rekrutterer de 

riktige studentene til rett studieprogram.  

2014: IMK vil følge opp resultatene og innspillene fra studentene som har fremkommet i 

undersøkelsene. Dette vil skje i tett dialog med HF. IMK vil også, gjennom arbeid knyttet til 

oppstart på master og bachelor, søke i enda større grad å gi studentene en større forståelse av 

forventet arbeidsinnsats. Også tiltak knyttet til ny samling for masterstudenter i andre 

semester er et direkte resultat av resultatene fra undersøkelsene. 

 

Vi skulle utvide årsenheten, slik at studenter som kun ønsker å ta 60 studiepoeng i 

medievitenskap ikke behøver å ta opp plasser på bachelorprogrammet. 

2014: Opptaksrammen for årsenheten høsten 2015 er 40 studenter.  

 

3.3 Emnetråder 

IMK har laget et pilotprosjekt for emnetråder som implementeres via HF fra høsten 2014. 

Hensikten med en emnetråd er å gi UiOs bachelorstudenter inspirasjon til en god tematisk og 

gjerne tverrfaglig sammensetning av sine frie emner.   

2014: IMK var initiativtakeren til opprettelsen av emnetråder ved HF. 

Som en del av emnetråden Arbeidslivets praksiser har IMK opprettet to nye emner. ARB1401 

– Kommunikasjon, metoder og ferdigheter og ARB1402 – Økonomiforståelse, 

forretningsmodeller og bransjekunnskap. IKOS og ILN underviser de to andre emnene i 

emnetråden.  

 

3.4 Arbeidslivsrelevans i studiene 

IMK deltar som en av hovedbidragsyterne i HFs satsning på en arbeidslivsrelevant emnetråd 

for humanister. Det ansettes en lektorvikar som får det faglige hovedansvaret for satsningen 

og det opprettes nye emner i 2014 og 2015. 

2014: IMK har ansatt en universitetslektor der halve stillingen inngår som ansvarlig for 

arbeidsrelevansemnene ARB1401 og ARB1402. Se punkt 2.3 om emnetråder over. 

  

IMK opprettet i 2014 ordningen Studentskygger hvor instituttets studenter får følge en 

tidligere student på jobb i én dag. Se også punkt 2.3 om emnetråder over. Vi har per i dag 

(februar 2015) 13 tidligere IMK studenter som tar i mot studentskygger. Disse innehar ulike 

stillinger som er aktuelle for våre studenter, slik som kommunikasjonsrådgivere, 

innholdsrådgivere, medieforskere osv. Studieseksjonen jobber for å bevisstgjøre studentene 

om dette tilbudet via sosiale medier, e-poster og ved å spre informasjon gjennom 

studentutvalget. 

 

http://www.hf.uio.no/studier/admin/frie-emner/emnetrad/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ARB1401/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ARB1401/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ARB1402/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ARB1402/
http://www.hf.uio.no/imk/studier/studentskygger/
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4 Studiekvalitet 
 

4.1 Karakterstatistikk 

Karakterstatistikken til IMKs bacheloremner vår og høst 2014 kan gi indikasjoner på 

sammenhengen mellom undervisning, pensum og eksamensoppgave.  

 

Karakterstatistikk for emner på bachelornivå (A-F) 

 
 

Når det gjelder emner på bachelornivå kan vi se at det er høyt samsvar mellom 

karakterstatistikken på IMK og HF. Karakterfordelingen er også tilnærmet normalfordelt, om 

noe skjev mot de høyere karakterene. 

 

Karakterfordelingen er som forventet, noe som kan indikere at det er godt samsvar mellom 

undervisning, eksamen og pensum. 

 

Karakterstatistikken over tar kun høyde for bacheloremner med bokstavkarakterer, fra A - F. 

Det er et emne som skiller seg ut med høy strykprosent ved IMK, og det er emnet EXFAC03-

MVIT - Kommunikasjon og mediering.  
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Karakterstatistikk for emnet EXFAC03-MVIT 

 
 

Som figuren viser har strykprosenten i emnet økt fra 20 til 30 prosent i løpet av de tre siste 

årene. At strykprosenten var noe høyere i 2014 enn den har vært tidligere er ikke særlig 

bekymringsverdig, men det kan tyde på at sammenhengen mellom undervisning, pensum og 

eksamensoppgaven ikke er god nok. Instituttet og emneansvarlig er oppmerksom på denne 

negative utviklingen. Emnet er under revidering og det er planlagt endringer i emnet fra 

høsten 2015. 

 

Karakterstatistikk for emner på masternivå 

 
 

Også karakterstatistikken for emner på masternivå viser at det er stor grad av samsvar mellom 

karaktersettingen på IMK sammenlignet med gjennomsnittet på HF. Man kan likevel se noe 

ulik bruk av karakterene A og C. Dette kan komme av ulike årsaker, og anses ikke som 

bekymringsverdig. 
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Utdrag fra Tilsynssensorrapport 2014 

En rekke emner som gikk høsten 2013 og våren 2014 ble i løpet av 2014 vurdert av 

tilsynssensor ved IMK Kristine Jørgensen (UiB). Hun leste en rekke eksamensbesvarelser og 

skrev i sin rapport at 

 

«Basert på vurdering av de aktuelle emnene mener jeg som tilsynssensor at karakterene 

generelt sett er godt kalibrert i forhold til karakterveiledningene og også til mine egne 

forventninger etter selv å ha gjort eksamensarbeid i en årrekke» (Jørgensen 2014). 

 

Jørgensen påpekte at i noen emner hadde sensor vært «snill» med karaktersettingen og at dette 

kunne skyldes at eksamensoppgaven var for lett. Hun anbefalte derfor at IMK bør «gi 

vanskeligere eksamensoppgave» (Jørgensen 2014).  

 

Jørgensen påpekte i rapporten at det ofte var vanskelig å skille mellom karakterene C og B, og 

at forskjellene mellom en sterk C og svak B kunne bli flytende. Hun anbefalte derfor vi «bør 

se på muligheten til å presisere karakterveiledningen slik at den skiller klarere mellom de 

enkelte karakterene» (Jørgensen 2014). 

 

4.2 Klagesaker 

Høsten 2014 ble det utviklet et nytt nettbasert skjema for registrering av klagesaker. Samtidig 

ble det innført nytt regelverk for klagesensurering (etter Universitets- og høyskoleloven § 5-3 

fjerde ledd).  

 

Antallet klagesaker omtrent doblet seg fra våren 2014 til høsten 2014. Det kan tenkes å 

skyldes det nyopprettede nettskjemaet som økte tilgjengeligheten slik at det ble lettere å sende 

inn en klage. 

 

Rutinene i klagebehandlingen ble høsten 2014 endret, til blind klagesensur. Dette innebærer at 

klagekommisjonen ikke får tilsendt noe informasjon om den opprinnelige sensuren, altså 

holdes karakter, faglig begrunnelse for karakter eller studentens begrunnelse for å klage 

tilbake. Tidligere praksis har vært at klagekommisjonen har fått tilsendt denne informasjonen. 

https://nettskjema.uio.no/answer/hf-klage-karakter.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-5
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Resultatet av klagebehandling våren 2014 og høsten 2014.
7
 

 
 

Vi har erfart fra tidligere klagebehandlinger at få studenter har fått endret karakteren etter en 

klage. I 2013 var det totalt 20 karakterklager og av disse ble det kun gjort seks vedtak som 

førte til at studenten fikk høyere karakter. Figuren over viser at blind klagesensur har hatt klar 

innvirkning på vedtaket.  

 

Karakterfordeling før og etter klagesensur. 

  
 

Her ser vi en oversikt over karakterfordelingen før og etter klagesensuren høsten 2014. Den 

største trenden synes å være at klagekommisjonen vurderer oppgavene som sterkere enn de(n) 

opprinnelige sensoren(e).  

 

På lærermøtet den 24. februar ble resultatene av klagebehandlingen tatt opp som et tema og 

diskutert med undervisningskollegiet. I forkant skulle underviserne lese en av tre 

                                                           
7
 Inkluderer ikke klagesensur i ARB1401 og MEVIT3526, ettersom 

klagebehandlingen ikke er ferdigbehandlet. 
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eksamensbesvarelser levert høsten 2014. Alle besvarelsene hadde gått gjennom denne 

prosessen, med noe overraskende resultater. Den opprinnelige kommisjonen og 

klagekommisjonen hadde kommet fram til ulike resultater, noe som ble gjenstand for 

diskusjonen «Er C alltid en C?». Diskusjonen ble en påminnelse om viktigheten av å skrive 

gode eksamensoppgaver og vanskeligheten med å sensurere uklare oppgaver. Et forslag som 

ble tatt opp for å forenkle sensurarbeidet var å gjøre eksamensoppgaver mer presis eller 

spesifikke, og mindre åpne for tolkning.  

 

I tillegg ble det foreslått hyppigere bruk av gode emnespesifikke sensorveiledninger. En 

sensorveiledning kan tydeliggjøre hva som skal vektlegges under sensureringen, og er særlig 

aktuell på emner med flere sensorer. Det vil også være gunstig for klagekommisjonen, som 

ofte bare får et par oppgaver til sensurering. Forslaget om sensurveiledning vil følges opp av 

studieseksjonen ved eksamen våren 2015. 

 

Annet 

Høsten 2014 var det 65 studenter som ba om begrunnelse på karakter og 30 som klagde på 

karakter. Av de 30 som klagde på karakter var det kun 14 av studentene som ba om 

begrunnelse for karakteren.  

 

Det ble ikke registrert noen klager på formelle feil ved eksamen i 2014. 

 

4.3 Frafall på emner 

 

Andel (%) studenter fra bachelorgraden i medievitenskap som ikke møtte på eksamen 

 
 

I løpet av de siste årene har frafallsprosenten holdt seg relativt jevn. Ut fra tabellen kan vi se 

at det har vært noe høyere frafall på vårsemesteret enn på høstsemesteret. Vi kan se at frafallet 

på høstsemesteret har blitt noe redusert i løpet av de siste årene. Årsakene til dette kan være 

flere. Det kan for eksempel bety at studentene har blitt bedre på å fullføre eksamen eller det 

kan være et tegn på økende bevissthet rundt det å melde seg av emner. Studentene har flere 
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emner å velge mellom på vårsemesteret enn høstsemesteret, noe som kan være en 

medvirkende årsak til at frafallet er noe høyere på vårsemesteret.  

 

På noen emner som ble tilbydd i 2014 var det et unormalt høyt frafall. Dette så vi ved emner 

som MEVIT1814 og ARB1401. MEVIT1814 hadde 134 oppmeldte studenter ved 

semesterstart, men kun 67 møtte på eksamen. Emnet fikk dermed et frafall på 50 prosent. 

ARB1401 hadde 64 oppmeldte studenter ved semesterstart, mens 38 møtte på eksamen
8
. 

Emnet fikk dermed et frafall på 40 prosent. Det høye frafallet på disse emnene skyldes trolig 

det høye inntaket av enkeltemnestudenter. Erfaring viser at det er høy sannsynlighet for at 

enkeltemnestudenter faller fra emner i løpet av semesteret. Den høye frafallsprosenten skyldes 

dermed trolig ikke kvaliteten på emnet som tilbys. 

 

4.3 Si fra-systemet 

IMK har mottatt én sak gjennom Si fra-systemet. Saken angikk manglende informasjon i et av 

IMKs emner og saken ble umiddelbart tatt opp med emneansvarlig og studenten som meldte i 

fra fikk svar innen én uke. 

 

                                                           
8
 Registrert frafall på ARB1401 er svært lavt i FS. Dette kommer av at emnet hadde 

obligatorisk oppmøte i seminarene, og studentene som ikke møtte i undervisningen fikk sin 

eksamensmelding manuelt fjernet. 
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5 Arbeidslivsrelevans  
 

5.1 Funn fra kandidatundersøkelsen 2014  

IMKs studenter har blitt kartlagt gjennom to sentrale undersøkelser: SHoT undersøkelsen hvis 

formål er å kartlegge helse og trivsel blant norske studenter og kandidatundersøkelsen som 

kartlegger kandidater uteksaminert 2011 – 2013. 

 

Instituttet har vurdert resultatene for IMK studentene spesielt, der dette har vært mulig. 

Resultatene ble presentert for og diskutert med undervisningskollegiet på lærermøtet 24. 

februar 2015.  

 

Når det gjelder resultatene fra IMK viser de at våre uteksaminerte bachelorstudenter ligger 

godt over gjennomsnittet både for UiO totalt og for HF når det gjelder graden av opplevelse 

av trygt og stimulerende læringsmiljø og samarbeid og deling med medstudenter. Når det 

gjelder Master ligger vi godt over gjennomsnittet for Nordic media studentene, mens 

studentene i medievitenskap og journalistikk ligger omtrent på gjennomsnittet for HF 

studenter og for UiO totalt.   

 

Kandidatundersøkelsen viser også at IMK studenter i stor grad får seg jobb etter studiene. 

Tabellen under viser hovedtrekkene i dette. 

JOBB (svar n, %) Master 

MEVIT  

(65, 50%) 

Master 

Journ  

(15, 33%) 

Bachelor  

(20, 37%) 

Jobb 91% 93% 55% (alle 

heltid) 

Privat sektor 63% 57% 73% 

Fast stilling 68%  86% 55% 

Lønn (+400 000) Nesten 70% 100% 54% 

Sektor: Media/komm/forlag/pr 49 % 71,4 % 54,5% 

Jobber med PR 47,5 % 43% 36,4% 

Har hatt brukt for IMK praksiserfaring i 

jobb 

30,5 % 21% 45,5% 

 

5.2 Planlagte opprettelser av praksisemner  

IMK tilbyr i dag mulighet for praksis innenfor både bachelor- og masterprogrammene, og har 

ikke planlagt å opprette flere praksisemner. Det blir imidlertid oppfordret til at undervisere 

inkorporerer arbeidslivsrelevante øvelser i seminarundervisningen. Vi har også gode 

erfaringer med ekskursjoner til relevante instanser, og ser at studentresponsen på slike tiltak er 

gjennomgående positive.  

 

 



                       HF/SA/kv-17.11.2014 

 19 
 

5.2.1 Arbeidslivets praksiser 

Selv om IMK ikke har planlagt å opprette noen praksisemner, ble det i løpet av 2014 opprettet 

to nye arbeidslivsrelevante emner som en del av emnetråden Arbeidslivets praksiser. 

 

ARB1401 – Kommunikasjon, metoder og ferdigheter i arbeidslivet ble undervist høsten 2014, 

30 studenter tok eksamen i emnet. 

 

ARB1402 – Økonomiforståelse, forretningsmodeller og bransjekunnskap ble opprettet høsten 

2014 og tilbys første gang vårsemesteret 2015. 

 

Periodisk emneevaluering av ARB1401, og foreløpig tilbakemelding på ARB1402, tyder på at 

emnene fungerer meget godt. Emnene har lave påmeldingstall, noe som kan skyldes at mange 

studenter ikke kjenner til eller har hørt om emnene, men vi ser at emnene rekrutterer studenter 

fra hele UiO. 

 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ARB1401/
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ARB1402/
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6 Internasjonalisering 

 

6.1 Utreisende og innreisende studenter 

 

Utreisende studenter på IMKs studieprogram [tall fra DBH] 

2010 2011 2012 2013 2014 

17 11 11 10 12 

Tabellen under viser hvor IMKs studenter reiste på utveksling i 2014
9
. 

Studieprogram Hvor reiste studenten? Antall 

studenter 

Master 

medievitenskap 

 

 

Dublin City University 2 

Københavns Universitet 1 

Master journalistikk Københavns Universitet 1 

Bachelor 

medievitenskap 

 

University of California, Berkeley, USA 2 

University of Strathclyde, Storbritannia 1 

University of Melbourne 1 

City University of Hong Kong 1 

The University of Hong Kong 1 

University of Singapore 1 

Københavns Universitet 1 

Totalt  12 

 

I 2014 var det 12 programstudenter fra IMK som dro på utveksling.  

 

Mobilitetstallene for utveksling har holdt seg stabile på bachelornivå, men gikk noe ned på 

masternivå etter opprettelsen av praksisemnet JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester. 

Det er de samme studentene som ofte søker Internasjonalt prosjektsemester og utveksling, og 

de velger i nesten alle tilfeller å benytte seg av tilbudet om Internasjonalt prosjektsemester.  

 

Tabellen under viser antall studenter som har tatt emnet JOUR4900 – Internasjonalt 

prosjektsemester. 

 

Antall studenter på utvekslingsopphold gjennom Internasjonalt prosjektsemester 

 

2011 2012 2013 2014 

2 4 5 10 

 

 

                                                           
9
 Tallene er hentet fra FS rapport FS270.001 Utvekslingspersoner 
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Om vi legger sammen tallene for utveksling og Internasjonalt prosjektsemester har IMK hatt 

en god økning i 2014. 

 

I internasjonaliseringsarbeidet til IMK promoterer vi avtaler vi vet er gode for våre studenter, 

og som vi har erfaring med å sende studenter til. Avtalene vi anbefaler ligger på IMK, HF og 

UiO-nivå. De fleste studenter velger å følge IMKs anbefalinger, mens noen studenter velger 

utradisjonelt. Dette er vi åpne for, så lenge de selv er innstilt på å gjøre en ekstra innsats i 

forarbeidet.  

 

IMK legger til rette for utveksling i alle studieprogrammer og promoterer aktivt studenters 

muligheter til å dra på utveksling. 

 

6.2 Instituttets strategiske overveielser i arbeidet med gjennomgang av avtaleporteføljen 

IMK gjennomgikk avtaleporteføljen på ny høsten 2013 i forbindelse med overgangen til 

Erasmus+ programmet. I den prosessen valgte vi å videreføre vår politikk med å kunne fornye 

og opprette avtaler der det allerede eksisterer sterke fagforbindelser og mobiliteten er god. Det 

ble ikke opprettet noen nye avtaler i 2014. 

 

6.3. Instituttets strategiske overveielser i arbeidet med å øke mobilitetstallene. 

IMK har lagt til rette for utveksling med anbefalte semestre for utveksling i alle 

masterprogram, og jobber aktivt for å informere studentene om muligheter og fordeler ved å 

reise på utveksling. 
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7 Læringsmiljø  

 

7.1 Mottak av nye studenter – semesterstartsuka 2014 

Mottaksdag for nye bachelor- og årsenhetsstudenter i 2014 var 11. august. Vi begynte med 

smakebitsforelesninger for nye bachelor- og årsenhetsstudenter kl. 1015. Kl. 1200 var det 

faddertreff i foajeen i Forskningsparken, der studentene fikk lunsj. Påfulgt tok fadderne med 

studentene på en omvisning på Blindern. Studentene dro til Universitetsplassen i Oslo 

sentrum for å delta på velkomstseremonien for nye studenter. 

 

Nordic media-lunsj og forelesning med studentene, studieadministrasjon og emneansvarlige 

møtte de nye studentene. 

 

Vi hadde et tradisjonelt mottak med informasjonsmøter i oppstartsuka for IMKs 

masterprogrammer. Masterstudentene i medievitenskap, journalistikk og Nordic media hadde 

heldagssamling i emnet MEVIT4000 i oktober, med sosialt samvær. 

 

Bachelor- og årsenhetsstudentene dro på hyttetur i høstsemesteret i regi av studentutvalget, 

med meget god deltakelse. 

 

7.2 Læringsmiljø og bruk av faglig-sosiale midler 

Sent i 2013 og tidlig i 2014 omfordelte IMK bruken av noen av rommene i kjelleren i 

Forskningsparken, etter ønske fra studentutvalget. Studentene har nå flere kollokvierom, eget 

kjøkken, pauserom, bordtennis og bordfotball-muligheter i tilknytning til undervisningsrom 

og lesesaler. 

 

IMKs studieadministrasjon og ledelse har et meget tett samarbeid med studentutvalget, som er 

representert i Instituttstyret og Programråd. 

 

Studentutvalget jobber med en større utenlandstur høsten 2015 for alle studentene ved IMK.  

 

Våren 2014 var studentene i bacheloroppgaveemnet MEVIT3810 – Gruppeprosjekt 

medievitenskap (Design i mobile medier) på studietur til Det norske Instituttet i Roma for å la 

studentene der teste applikasjonene som blir laget ved IMK. Studentene skriver så 

bacheloroppgave basert på tilbakemeldingene de får av DNIR-studentene. 

 

Hyttetur for alle nye bachelor- og årsenhetsstudenter i september 2014. Vi håper at en slik 

hyttetur vil øke samholdet i kullet, og at studentene på denne måten vil bli mer 

sammensveiset. 

 

7.3 Tiltak for å bedre gjennomføringen 

IMK har gjennom det siste året jobbet med å bedre gjennomføringen ved instituttet. Ulike 

tiltak som har blitt iverksatt og støttet er ordningen med studentskygger, etableringen av et 

praktisk gruppeprosjekt på MEVIT1110 og hyttetur for nye bachelor- og årsenhetsstudenter. 

https://www.hf.uio.no/dnir/
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Formålet med studentskygger er å vise studentene at deres utdanning er etterspurt og 

anvendelig i arbeidslivet. Vi har mottatt veldig positive tilbakemeldinger fra de studentene 

som har benyttet seg av ordningen, og vi opplever at studentene finner stor motivasjon i å 

reise ut og få et reelt inntrykk av hva deres kompetanse kan brukes til. 

 

Praktisk gruppeprosjekt på MEVIT1110. Emnet er obligatorisk for alle ny BA- og 

årsenhetsstudenter, og som en obligatorisk aktivitet produserte de korte filmer i grupper. 

 

 

 


