Evaluering av oppstartstuke for MA psykologi 2017
Innhold i oppstartsuken
●

●
●

●

Mandag: Samlet orienteringsmøte på mandagen med:
○ Velkomst fra instituttleder
○ Administrativ info
○ Info fra biblioteket
○ Info om masterløpet, kontaktpunkt, intro av første fellesemne
○ Info fra fagutvalg og studentforening
○ Introduksjon av faddere, videre program med dem
Tirsdag: Velkomstdag separat for studieretningene
○ Ulikt omfang og innhold for de tre studieretningene
Torsdag: Forskningsgruppeseminar
○ Kl 08:15-16:00
○ Bidrag fra 10 grupper
Torsdag kveld: Pizzakveld for femteårsstudentene

Programansvarliges erfaringer
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●
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Det var satt opp 2x45 min for orienteringsmøte, men kunne trengt mer tid
Det ble gitt mye info på velkomstdagen, og det kan være ulike behov hos de som har
tatt BA ved UiB vs. de som kommer utenfra
Det kan være behov for egen “hjelpestasjon” for å sette opp mitt.uib.no, epost osv for
studenter som kommer utenfra
I 2017 hadde vi en adskilt velkomstdag for de tre studieretningene, mens det var en
felles velkomstdag i 2016. Før neste gjennomføring bør det gjøres en vurdering av
hva som skal være hensikten med velkomstdagen. Her kan det være ulike mål, som
til en viss grad kan være i konflikt med hverandre: (1) Å gi en innføring i det å være
masterstudent, forventninger fra og til kandidater, praktisk info, (2) Å bygge et
fellesskap for hele masterkullet, felles identitet som masterstudenter, motivere for
fellesemner og masteroppgave, (3) Å bygge identitet innen hver av studieretningene,
motivere for et spesialisert studieløp
Det var positivt med godt oppmøte fra forskningsgruppene til å bidra i FG-seminar,
og mange gode bidrag. Det var positivt at studentene fikk se bredden av forskningen
på fakultetet, selv om ikke all forskning er relevant for dem selv. Gode
tilbakemeldinger fra studentene på dette tiltaket. På den negative siden var det en
lang dag for studentene, og det var noe kluss i koordineringen mellom gruppene og
pauser. Oppmøtet var middels godt fra studentene. Noen studenter har foreslått å
dele dagen i to.
Det ses som positivt å ha et “startpunkt” for semesteret også for femteårsstudentene,
som ellers ikke har noen felles møtepunkt i masteroppgavesemesteret
Det bør vurderes om vi skal ta hensyn til fadderuken i planleggingen - det er uheldig
å ha en tidlig start på dagen etter kveldsprogram fra fadderene.

Kvantitativ feedback fra studentene
Spørreskjema ble sendt ut med Google Forms i uken etter oppstartsstuken. Skjemaet kan
leses her. Påminninger om å svare på kunngjøringer og på forelesninger, samt i møte ved
masterlunsj. Imidlertid gikk kunngjøringen bare ut til de som var meldt inn i
mitt.uib.no-gruppen for det nye kullet, og her manglet det nok en del navn på det tidspunktet
kunngjøringen ble sendt ut. Vi fikk inn til sammen 20 svar i løpet av august, der
ARBORG-studieretningen var noe overrepresentert.

