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1 Bakgrunn og mandat 

Bakgrunn 
Periodisk evaluering inngår som et ledd i det systematiske studiekvalitetsarbeidet ved NIH og er 
hjemlet i studiekvalitetsforskriftens § 2-1 (2): "Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer 
av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne 
sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal 
være offentlige".  

Studieutvalget ved NIH har pekt ut European Master in Health and Physical Activity (EMHPA) for 
evaluering høsten 2018. Til dette arbeidet ble det utnevnt en ekstern sakkyndig komite bestående av:  

Bente Morseth, førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)  
Örjan Ekblom, docent GIH School of Sport and Health Sciences, Stockholm  
Nina Strand Ølnes, daglig leder/frisklivsveileder Grorud Frisklivssentral  
Oddbjørn Andersen, alumn/tidligere kandidat fra EMHPA 
 

Mandat  
Komiteen er gitt følgende mandat: 

Vi ber komiteen undersøke 

• Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra 
praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde  

• I hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for studentens aktive rolle i egen læringsprosess  
• I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og hvilke 

forventninger og krav stilles til arbeidsinnsats?  
• I hvilken grad undervisnings- og vurderingsmetoder støtter opp under læringsmål  
• Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå  
• Hvor robust er fagmiljøet knyttet til programmet?  
• Hvordan sikres tilstrekkelig kvalitet på internasjonale emner som innpasses i studiet?  

Komitéen har i tillegg fokusert på hvordan studentene integreres i fagmiljøet ved overgangen fra 
Roma 1. år til NIH 2. år, og hvilke barrierer som kan være til hinder for gjennomføring på normert tid. 
De internasjonale studentenes moduler ved NIH er i liten grad evaluert, da dette er lite berørt i 
dokumentasjonen og disse studentene ble ikke intervjuet.  

 
Om EMHPA 
Masterprogrammet European Master in Health and Physical Activity (EMHPA) er et samarbeid mellom 
University of Rome Foro Italico (Roma, Italia), Syddansk Universitet (Odense, Danmark), Universität 
Wien (Wien, Østerrike), Deutsche Sporthochschule Köln (Köln, Tyskland) og Norges Idrettshøgskole. 
Graden er en dobbeltgrad, som betyr at studentene kan kvalifisere for en mastergrad fra både Roma 
(EMHPA) og NIH (Master i Idrettsvitenskap). 

NIH beskriver masterprogrammet slik: «Masterprogrammet European Master in Health and Physical 
Activity omfatter betydningen av fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og knyttet opp mot 
forebygging og rehabilitering. Studiet inkluderer bl.a. metoder og tekniske ferdigheter til bruk for å 
planlegge, organisere, koordinere og lede fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper, og blant barn, unge 
voksne og eldre med ulike fysiske forutsetninger. Studiet har relevans for arbeid med fysisk aktivitet i 
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helsefremmende og forebyggende arbeid innen ulike samfunnssektorer.» EMHPA betegnes ved 
tverrfaglighet, flerfaglighet og har større faglig bredde enn master i Fysisk aktivitet og helse ved NIH. 

Første studieår foregår undervisningen i Roma (University of Rome Foro Italico), tilsvarende 60 
studiepoeng, med fire undervisningssamlinger hver med tre ukers varighet. Andre studieår må 
studentene tilegne seg 60 studiepoeng og undervisningen for NIH-studentene holdes ved NIH. 
Masteroppgave tilsvarer 30 studiepoeng. 

1. studieår Roma (modul 1-4), 60 studiepoeng  
Modul 1 Biomedical issues in health and exercises 15 ECTS 
Modul 2 Changing behaviour towards a lifelong active lifestyle: from childhood to adulthood 15 ECTS 
Modul 3 Movement Therapy and physical activity for the elderly and special populations15 ECTS 
Modul 4 Research methodology 15 ECTS  

Studentene kan i tillegg gjennomføre en eller flere moduler ved samarbeidsuniversitetene, såfremt 
timeplanen ikke kolliderer med modulene som gjennomføres ved NIH, da disse er obligatoriske.  
 
2.studieår Norges Idrettshøgskole, 60 studiepoeng  
MET400 Quantitative research methodology 5 ECTS (Course language: Norwegian)  
MA420 Measurement of physical activity 10 ECTS (Course language: Norwegian)  
MAS448 Thesis 30 ECTS 
MAS449 Psychology of sport and physical activity 15 ECTS  

Enkelte emner ved NIH tilbys felles for både EMHPA-studenter og  masterstudenter ved andre 
programmer ved NIH. Utenlandske studenter på programmet kan ta et emne på 15 studiepoeng (MAS 
449) ved NIH i sitt andre studieår. 

For å få norsk mastergrad (master i idrettsvitenskap) i tillegg til EMHPA-graden, er det et krav at 
norske studenter på programmet tatt opp ved NIH må fullføre 60 studiepoeng ved NIH andre studieår.  

EMHPA organiseres gjennom 1) et programstyre med representanter fra alle fem partneruniversiteter 
og ledes og koordineres fra University of Rome “Foro Italico”, 2) referansegruppe med medlemmer fra 
ledelse og studentrepresentant, og 3) fakultetsstyret ved University of Rome. Studentkontorer ved de 
fem deltakende universiteter og lokale kontorer ved University of Rome er støttefasiliteter. 
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2 Beskrivelse av metodikk/prosess  

Komitéen har benyttet dokumentstudier og intervju med fagmiljø (undervisere), ledelse 
(programansvarlig) og nåværende og tidligere studenter (kull 2015-17, 2016-18, 2017-19). Vi valgte å 
ikke intervjue representanter fra arbeidslivet, da relevante arbeidsgivere er representert i komitéen.   

Komitéen er forelagt følgende dokumentasjon: 

• Studieplaner 
• Studiestruktur 2015-2017  
• Revidert programrapport fra programansvarlig 
• Programrapport EMHPA 2014-2016  
• Programrapport EMHPA 2015-2017  
• Programrapport EMHPA 2016-2018  
• Studentevaluering MAS449 - 2014  
• Studentevaluering MAS449 - 2015  
• Studentevaluering MAS449 - 2016  
• Studentevaluering MAS449 - 2017  
• Emnerapport MAS449 – 2017  
• Emnerapport MA420  
• Emnerapport MET400  
• Report annual review 2014 
• Statistics annual review 2014  
• EMHPA kandidatundersøkelse 2015 
• University Programs – Italian National Quality Assurance procedure  

o REPORT REVIEW 2015 (academic year 2013-2014) and 2016 (on academic year 2014-
2015), plus the graphic elaboration of objective data analyzed;  

o ANNUAL MONITORING DATASHEET 2017 (academic year 2016-2017 and 3-year 
comparison) plus the graphic elaboration of objective data analyzed (the last one is also 
published in the program website at http://www.uniroma4.it/?q=node/727);  

o The cyclic review 2010 – 2014;  
o The original data for the student evaluation received by the University QA Committee for 

2013-2014, 2014- 2015 and 2015-2016.  

Evalueringen er gjennomført i perioden september-desember 2018, og komitéen har hatt et formøte, 
samt intervju gjennomført ved NIH 21. november. Intervjuspørsmålene er basert på mandatet og 
oppdragsgivers forslag til kvalitetsområder som kan inngå i mandat og evaluering (som igjen er basert 
på NOKUTs Kvalitetsområder for studieprogram og Studietilsynsforskriftens kapittel 2). 

EMHPA ble startet i 2010, mens komiteen har lagt størst vekt på de siste 3-4 årene, og fokusgruppene 
for intervjuet er kull 2015-17 (alumni), 2016-18 (alumni) og 2017-19 (NIH-studenter på EMHPA). 

Komiteen har i det følgende valgt å samle diskusjoner i 3 fokusområder: 1) Læringsmiljø, læringsmål, 
læringsprosesser; 2) Tilknytning til praksisfeltet; og 3) Rekruttering/gjennomføring), hvor punktene i 
mandatet evalueres i form av styrker, svakheter og relevante tiltak. Til slutt presenteres en 
oppsummering med noen generelle betraktninger.  
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3 Evaluering av programmet 

Fokusområde 1: Læringsmiljø, -mål og -prosesser  

a) Læringsmiljø  

Mandat: I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og hvilke 
forventninger og krav stilles til arbeidsinnsats?  

Styrker og svakheter  
Det internasjonale læringsmiljøet, kjennetegnet av tverrfaglighet og partnermiljøer med høy kvalitet 
på forskning og undervisning, er en betydelig styrke for EMHPA-programmet. Samtidig opplevde 
studentene i Roma i liten grad å bli involvert i fagmiljøet. Fagmiljøet opplevdes som fjernt, og 
kulturforskjeller bidro til dette, eksempelvis opplevdes fagmiljøet i Roma som hierarkisk og formelt 
sammenlignet med norske forhold. Forventninger og krav til arbeidsinnsats opplevdes som utydelig 
sammenlignet med norske forhold, som er preget av gjensidig forventning, noe studentene opplever 
som et mer motiverende læringsmiljø. Studentene innser samtidig at dette henger sammen med 
innholdet i modulene og også kulturforskjeller. En del faglig overlapping i undervisningen bidro også til 
redusert motivasjon. Samtidig opplevde studentene at mange forelesere med ulike tema virket 
motiverende og ga faglig bredde. Italiensk Canvas var i liten grad oversatt til engelsk, med påfølgende 
problemer med å tilegne seg informasjon.  

Studentene oppgir kulturkollisjoner som en barriere, men også en berikelse. Enkelte kull oppgir 
oppfølging fra italiensk studieseksjon som fullstendig fraværende, og ble møtt med sinne og skepsis 
ved forsøk på å tilegne seg informasjon. Løsningen ble å innhente hjelp av italienske medstudenter. 
Andre kull hadde bedre oppfølging i Roma. Studentene oppgir noen praktiske utfordringer i Roma, 
som språkbarrierer, utfordringer knyttet til bolig og problemer med å orientere seg i fagmiljøet på 
Universitetet. Studentene kunne ønsket seg noe mer støtte fra NIH. 

Studentene synes fornøyd med metodekursene og føler at studieprogrammet gir muligheten til å 
tilegnet seg nødvendig kompetanse innen vitenskapsmetode. Når det gjelder statistikk, oppgir 
studentene praktiske problemer med SPSS-lisens som en barriere for tilegnelse av statistikk-
kunnskaper, samtidig som statistikkeksamen kunne velges bort, noe de fleste synes å gjøre. Samtidig 
er EMHPA en faglig bred master, og ikke alle har behov for statistikk, eksempelvis ved bruk av 
kvalitativ metode.  

Videre oppgir studentene at omfanget av masteroppgaven er betydelig og at den mer eller mindre 
tilsvarer en 60 studiepoeng oppgave, omfang og krav til masteroppgaven bør tydeliggjøres for 
studentene tidlig i studiet. 

Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak 
Utfordringer knyttet til koordinering, ulik ressurstilgang og kulturforskjeller mellom partnere er 
utfordringer som ikke lett lar seg løse. Et mulig tiltak kan være økt administrativ støtte til EMHPA-
studentene fra NIH. Dette vil kunne bidra til at studentene føler seg mindre rådløse og at de i mindre 
grad må støtte seg til italienske studenter. Erfaringsutveksling med alumni fra EMHPA kan støtte de 
nye studentene. 

Opplevelsen av faglig overlapping i undervisningen er på samme måte et problem som NIH alene ikke 
kan løse, og tiltak vil være påtrykk fra NIH til bedre koordinering både innad og mellom modulene. Et 
annet tiltak kan være en mer detaljert kursbeskrivelse og "intended learning outcomes" for å redusere 
overlapping mellom tema og manglede sammenheng.  
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b) Fagmiljøet  

Mandat: Hvor robust er fagmiljøet knyttet til programmet? Hvordan integreres studentene i fagmiljøet 
ved overgangen fra Roma 1. år til NIH 2. år? 

Styrker og svakheter  
Fagmiljøet virker robust både i Roma og ved NIH. I Roma benyttes meget godt kvalifiserte forelesere 
fra ulike fagmiljøer i Europa, og ved NIH benyttes både professorer som er langt framme innen sitt 
fagmiljø og eksterne forelesere. Fagmiljøet ved NIH innen områdene som EMHPA dekker er 
internasjonalt ledende på forskningsfeltet. 

Den største utfordringen er knyttet til overgangen fra 1. studieår i Roma til 2. studieår ved NIH, som 
oppleves som utfordrende av de fleste studentene. Dette kan skyldes at mange av studentene ikke 
hadde studert ved NIH før EMHPA, og overgangen fra Roma til NIH blir derfor sårbar. EMHPA-
studentene går rett fra en bachelor ved et annet universitet/høgskole til Roma og har derfor minimal 
kjennskap til NIH ved tilbakekomst fra Roma til NIH 2. studieår. De trenger således veiledning for å 
orientere seg i systemet, inkludert avklaringer knyttet til veiledning av masteroppgaven. Studentene 
oppgir at det er vanskelig og at det tar tid å bli integrert i miljøet både faglig og sosialt. Det oppleves 
som vanskelig å orientere seg på egen hånd i det faglige miljøet med tanke på masteroppgave-
prosjekter og veileder ettersom studentene ikke har noen etablerte kontakter når de kommer fra 
Roma til NIH. Studentene opplever at de i liten grad blir fulgt opp faglig og blir ikke invitert til relevante 
presentasjoner og møter ved valg av masteroppgaveprosjekter og veileder. Møtene som avholdes 
kommer for sent (ofte i 4. semester), men dette ser ut til å ha blitt bedre år for år. En følge av dette er 
at studentene kommer sent i gang med masteroppgaven. Studentene ønsker at info om aktuelle 
prosjekter/oppgaver kommer tidligere, gjerne 2. semester. Enkelte oppgir å ha bestemt seg for 
oppgave først i 4. semester.  

Dette ser ut til å ha vært et økende problem de siste årene grunnet en økende andel eksterne 
studenter. NIH har lagt vekt på å informere studentene om det faglige opplegget ved hjemkomst fra 
Roma, blant annet gjennom informasjonsmøter og gjennom å tidlig knytte studentene opp mot 
veiledere som har pågående FOU-arbeid hvor studentene skrive masteroppgave som en del av 
pågående prosjekt. Et utvidet samarbeid med studieavdelingen for å finne strategier for bedre 
integrering av studentene er initiert.  

Det kan synes å være litt misforhold mellom hva NIH mener de informerer om – som møter, 
innkallinger osv. - og hva studentene oppfatter at de får informasjon om. Eksempelvis kan nevnes et 
informasjonsmøte om aktuelle masterprosjekter, hvor NIH trodde også EMHPA-studentene var 
invitert, mens våre intervjuobjekter sier at de ikke hadde mottatt noen invitasjon. Kanskje er det 
behov for å systematisere informasjonsflyten på en litt annen måte. Selv om det er gjort grep for å 
bedre inkludering – både faglig og sosialt, som fadderuke for masterstudenter, uttrykker studentene 
at de fortsatt kan føle seg utenfor og ikke helt ivaretatt som de andre studentene.   

Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak  
Ledelsen ved NIH er kjent med utfordringene studentene møter ved overgang fra Roma 1. studieår til 
NIH 2. studieår og jobber for bedre integrering av EMHPA-studentene i fag- og studiemiljø ved 
ankomst til NIH i 3. semester. 

I intervjuene kommer det forslag til en rekke enkle tiltak som kan bedre situasjonen betraktelig. I 
hovedsak virker dette å være mindre tiltak som enkelt kan implementeres; studentene etterspør flere 
informasjonsmøter, epostlister for å sikre deltakelse på relevante fagmøter, bedre støtte fra NIH til å 
knytte kontakter med aktuelle veiledere, bedre integrering av EMHPA-studenter i seksjon for 
idrettsmedisin, jevnlige møter mellom studenter og ledelsen ved EMHPA. Enkelte løsninger kan med 
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fordel innføres allerede mot slutten av 2. semester for å forberede studentene før ankomst NIH i 3. 
semester. For eksempel kan informasjonsmøte om masterprosjekter med fordel legges til 2. semester. 
Grunnet praktiske utfordringer (studentene 1. år oppholder seg lite ved NIH, de er enten i Roma eller 
hjemsted) kan en enkel løsning være at norske forelesere informerer når de foreleser i Roma 2. 
semester. Samtidig er det også viktig å oppfordre studentene til å være proaktive med hensyn til 
fagmiljø og masteroppgave, og klargjøre forventninger og prosedyrer slik at studentene er kjent med 
hva som kreves av dem med i prosessen med å definere problemstilling og finne veileder.  

 
c) Læringsmål, undervisnings- og vurderingsmetoder 

Mandat: I hvilken grad undervisnings- og vurderingsmetoder støtter opp under læringsmål. Hvordan 
sikres tilstrekkelig kvalitet på internasjonale emner som innpasses i studiet?  

Styrker og svakheter  
Studentene opplevde læringsmålene 1. studieår som utilgjengelige (måtte letes opp på internett, ikke 
fokus i undervisningen). Det var til dels overlapping mellom forelesningene og en opplevelse av 
manglende koordinering av modulene. Bred faglighet i modulene gjorde det vanskelig å vite hva som 
kreves til eksamen, samt lite relevante eksamensspørsmål som i liten grad var i tråd med undervisning 
og læringsmål. For flere kull ble ikke pensum tilgjengelig før noen dager før eksamen, noe som 
opplevdes som uvant for norske studenter. De fleste opplevde at eksamen i mer eller mindre grad ikke 
var knyttet til pensum. 

På 2. studieår er læringsmålene oppgitt i emneplan, studieplan, ved kursets introduksjon, og til dels i 
Canvas. Årlige studieevalueringer nevner at bedre kommunikasjon av læringsmål og forventninger til 
studentene ved starten av og i løpet av kurset ville vært hensiktsmessig. 

Det synes å være en hensiktsmessig variasjon og balanse i studieprogrammets undervisnings- og 
vurderingsformer. En studentevaluering av emnene ved NIH gjennomført i 2015, 2016 og 2017 viser 
andelen studenter som svarer «Good og «Very good» på en 5-delt skala. For pensum svarer 65%-70% 
good eller very good, mens for eksamensform er andelen 60%-83%. Vurderingsformene i Roma 
opplevdes som annerledes enn i Norge, ved mye bruk av essay (skoleeksamen, endret til 
hjemmeeksamen det siste året) og multiple choice som eksamensformer, mens 2. studieår ved NIH 
benytter hjemmeeksamen, teoretisk skoleeksamen og praktisk eksamen med bruk av SPSS. 
Studentene erfarte videre kulturforskjeller i holdningen til eksamen, for eksempel ved mangel på 
kontroll og vakter under eksamen, og flere studenter opplevde at medstudenter fra andre land, men 
også forelesere, hadde en mer avslappet holdning til juks og plagiering. Tilsvarende kulturforskjeller 
gjaldt internasjonale studenter ved NIH som opplevde norsk eksamen som streng og krevende med 
hensyn til kontroll. Representanter fra NIH har tatt opp saken med eksamenskontroll og har skjedd en 
endring i vurderingsformer, bl.a. fra skoleeksamen med essay til hjemmeeksamen med essay for å 
imøtekomme juks. 

Det framkommer av studiets natur at det internasjonale faglige tilsnittet er høyt. Studentene gir 
inntrykk av at internasjonale perspektiver innen fagområdet ivaretas godt, men at kvaliteten på 
emnene som tilbys ved utenlandske studiesteder er noe varierende, særlig med tanke på 
pedagogikk/didaktikk, og at dette i stor grad var knyttet til forelesernes tilknytning. 
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Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak  
Samlet synes formidling av læringsmål som et område hvor det er behov for forbedring. Et aktuelt 
tiltak for å imøtekomme utfordringene med utydelige læringsmål i Roma kan være å oppfordre 
studentene til mer selvstendig og proaktiv tilnærming til læringsmål. Det er viktig at dette adresseres 
kommende år. NIH bør som forebyggende tiltak bistå studentene som er på vei til Roma i å finne og 
forstå de italienske dokumentene som beskriver læringsmål og eksamener.  

Representanter fra NIH har tatt opp saken angående eksamenskontroll i Roma og det oppgis at det 
har skjedd en endring i vurderingsformer, bl.a. fra skoleeksamen med essay til hjemmeeksamen med 
essay for å imøtekomme juks. 

 
d) Studentaktive læringsprosesser 

Mandat: I hvilken grad tilrettelegger studieprogrammet for studentens aktive rolle i egen 
læringsprosess? 

Styrker og svakheter  
Studentene opplevde i Roma stor variasjon i tilrettelegging for studentaktiv læring, og oppgir at 
variasjonen synes å være knyttet til forelesernes institusjonelle bakgrunn. Enkelte forelesere, særlig 
internasjonale, legger vekt på å involvere studentene i aktiv læring, f eks i form av gruppearbeid, mens 
andre foreleste uten å benytte studentaktive læringsformer. Typiske forelesninger av lokale opplevdes 
som lite motiverende og kunne omfatte rent foredrag med slides i 8 timer, mer eller mindre uavbrutt. 
Studentene opplevde derfor lite eierskap til læring og læringsprosesser i Roma. Samtidig oppgir 
studentene at forelesere fra ulike nasjoner var motiverende i form av innhold og bakgrunn. 
Undervisningen på NIH oppleves som av høyere kvalitet og preget av høyere forventninger til 
studentene.  

Evalueringene for 2016-18-kullet tyder på en positiv utvikling. Den italienske evalueringen pekte 
allerede i 2014 på bedre harmonisering av læringsaktiviteter som et tiltak for oppfølging. Det synes 
dog som dette er vanskelig å etterfølge og utfordringene knyttet til ulike kulturer for læring er nok et 
iboende trekk ved studiet, og en utfordring som NIH i relativt liten grad har innflytelse over. 

Evalueringer fra både studenter og ledelse viser at emnene som avholdes på NIH 2. studieår i stor grad 
er preget av studentaktiv læring og et bevisst forhold til dette fra foreleserne, med utstrakt bruk av 
studentpresentasjoner, hjemmeoppgave, gruppeoppgaver, diskusjoner/debatter, kritisk opponering, 
Kahoot, praktiske oppgaver i form av aktivitetsmåling mv. I noen emner er prosjektarbeid en del av 
eksamensvurderingen. Det kan være en utfordring av noen av emnene på 2. studieår samkjøres med 
andre masterprogram ved NIH, men EMHPA-studentenes faglige behov synes ivaretatt ved tilpasset 
undervisning. Forskningsbasert undervisning synes å være meget godt ivaretatt.  

En studentevaluering av emnene ved NIH gjennomført i 2015, 2016 og 2017 viser at emnene scorer 
jevnt over «Good og «Very good» på en 5-delt skala. For tema og innhold i emnene samt 
arbeidsmengde er andelen som angir good/very good 60%-75%, og gruppeoppgaver scorer høyt med 
80%-87% som svarer good/very good. 
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Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak  
Utfordringene med stor variasjon i tilrettelegging for studentaktiv læring i Roma 1. studieår er knyttet 
til kulturforskjeller og synes vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. NIH kan dog forberede studentene 
ved studiestart på hvilke læringsmiljø som kan forventes på utenlandske moduler. 

For flere av emnene på NIH nevnes et høyt læringstrykk og konsentrert avvikling, og forslag til tiltak 
kan være å oppfordre studentene til arbeid med lærestoff før emnet tar til og omorganisere enkelte 
emner med tanke på mer selvstendig bearbeiding av lærestoff. 
	
 
e) Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå  

Mandat: Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå  

Styrker og svakheter  
Læringsutbyttebeskrivelsene er forankret i programstyret og ivaretas ved koordinator og 
modulansvarlige. Tiltak for å ivareta sammenheng og progresjon omfatter en koordineringsgruppe for 
studiet som møtes ved oppstart i Roma for å sikre konsistent innad i modulen og mellom modulene.  

Læringsutbyttet for EMHPA-programmet beskrives slik (www.nih.no): 

Kunnskap: Kandidaten skal  

• Ha avansert kunnskap innen fagområdet og spesialisert innsikt i fagfeltet helse og fysisk aktivitet 
• Ha grundig kjennskap til de vitenskapelige eller kunstneriske teoriene og metodene på feltet helse og 

fysisk aktivitet 
• Kunne analysere akademiske problemer på grunnlag av historie, tradisjoner, særpreg og plass i 

samfunnet på feltet helse og fysisk aktivitet 

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne 

• Analysere og kritisk vurdere ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere 
vitenskapelige argumenter innen helse og fysisk aktivitet 

• Analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og 
teoretiske problemer innen helse og fysisk aktivitet 

• Gjennomføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar 
med gjeldende normer for forskningsetikk innen helse og fysisk aktivitet 

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne 

• Analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemer 
• Anvende feltbasert kunnskap og ferdigheter på nye områder for å kunne gjennomføre avanserte 

oppgaver og prosjekter 
• Kommunisere omfattende selvstendig arbeid og mestre språk og terminologi på fagområdet 
• Kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og 

allmennheten 

Læringsutbyttebeskrivelsene virker å være i tråd med og støtte opp under formålet med studiet, og   
lærings- og vurderingsformer er generelt godt tilrettelagt for at studentene skal oppnå det ønskede 
læringsutbyttet. Videre virker læringsutbyttebeskrivelsene relevante for samfunns- og arbeidslivet, 
kanskje med særskilt vekt på en videre forskningskarriere. Læringsutbyttet sier lite om hvilke områder 
innen arbeidslivet studiet er rettet mot. 
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En vurdering av emneplanen viser at programmet har stor faglig bredde som spenner fra 
biomedisinske tema til atferdsendring og fysisk aktivitet blant barn, unge og eldre, via fysisk aktivitet i 
rehabilitering til forskningsmetode. Målet med programmet beskrives med blant annet «betydningen 
av fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og knyttet opp mot forebygging og rehabilitering», videre « 
metoder og tekniske ferdigheter til bruk for å planlegge, organisere, koordinere og lede fysisk aktivitet 
for ulike aldersgrupper, og blant barn, unge voksne og eldre med ulike fysiske forutsetninger». Studiet 
er tenkt å forberede til arbeid med fysisk aktivitet i helsefremmende og forebyggende arbeid innen 
ulike samfunnssektorer. Innholdet i emnene er faglig bredt og synes å bygge opp under formålet. 
Modulene i Roma starter med biomedisinsk modul, etterfulgt av en modul som omfatter fysisk 
aktivitet som helseatferd, deretter fokuserer modul 3 på fysisk aktivitet i rehabilitering for eldre og 
spesielle populasjoner, mens 4. modul er forskningsmetodisk. Det synes å være en naturlig 
sammenheng og progresjon mellom disse 4 modulene, fra biomedisinsk grunnlag til atferdsendring og 
bruk av fysisk aktivitet i helsesammenheng, avsluttet med forskningsmetode for å forberede til 
masteroppgave og andre forskningsoppgaver. De norske emnene synes å bygge på emnene fra 1. 
studieår, med ytterligere en metodemodul og en psykologisk rettet modul, samt en modul for 
anvendelse av målemetoder for fysisk aktivitet. Det er noe uklart i hvilken grad innholdet i for 
eksempel modul 2 i Roma «Changing behaviour towards a lifelong active lifestyle» og modulen ved 
NIH 2. studieår «Psychology of sport and physical activity» har en naturlig progresjon, da komiteen 
ikke har hatt tilgang til innholdet i forelesningene. Det samme gjelder metodemodulen i Roma 
(Research methodology) og MET400 Vitenskapelig metode ved NIH. 

Spesielt modulene i Roma synes å være veldig bredt sammensatte, dermed blir sammenheng og 
progresjon innad i modulene noe utydelige og det kan være vanskelig å få øye på en tydelig struktur 
eller progresjon. Dette gjelder kanskje særlig modul 1 omhandlende biomedisinske temaer og modul 3 
om fysisk aktivitet i rehabilitering. Modul 2 og 4 virker å ha en mer tydelig progresjon innad. 

Studentene oppgir liten progresjon i studiet, i hovedsak knyttet til noe manglende koordinering av 
forelesningene og innholdet, brede moduler og hopping mellom emner og tema. Ledelsen oppgir at 
de har fått på plass noe konsistens innad i modulene, men at det fortsatt er mye å gå på mellom 
modulene. Kulturforskjeller og egenarten ved programmet vil nok til en viss grad bidra til at 
koordinering fortsatt vil være en utfordring. Et eksempel på dette er mange eksterne forelesere som 
har relativt få forelesninger hver, og som kun befinner seg i Roma i forbindelse med den aktuelle 
forelesningen, noe som gjør koordineringen utfordrende. I 2014 ble det oppgitt at 70% av foreleserne 
var eksterne (altså ikke fra University of Rome), dette tallet oppgir å være redusert de siste årene, 
grunnet reduserte ressurser til å hente inn forelesere eksternt i Roma, og interne forelesere synes å gi 
flere språklige utfordringer og lite studentaktive læringsformer. NIH bidrar med forelesere på 3 av 4 
moduler. 

Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak  
Studiets natur tilsier at programmet skal ha stor faglig bredde og det vil være viktig å forberede 
studentene på dette før studiestart. Et aktuelt tiltak kan være at NIH gjennomgår mål med studiet og 
læringsmål før oppstart i Roma, sammen med en gjennomgang av moduler, tema og timeplan, for å 
synliggjøre innhold, sammenheng og progresjon helt fra starten. 

Innholdet i de norske modulene kan vurderes med tanke på progresjon fra modulene i Roma. Dette 
kan være en utfordring siden NIH-emnene tas sammen med andre masterprogram, men 
tilrettelegging for EMHPA er et tiltak som allerede er iverksatt og bør kunne videreføres relativt enkelt. 
 
Et annet tiltak kan være å overveie justering av læringsutbyttet for å tydeligere knytte dette til 
arbeidslivet, da studentene ga uttrykk for en usikkerhet rundt dette.  
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Fokusområde 2: Tilknytning til praksisfeltet 

Mandat: Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra 
praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde. 

Styrker og svakheter  
Både studenter og ledelsen oppgir at studiet i liten grad er tilrettelagt for direkte samhandling med 
arbeidslivet, og studieprogrammet omfatte ikke praksis. Dette skyldes i stor grad studiets natur, 
manglende tradisjon med praksis på masternivå, prioritering av faglig innhold og krav om dobbeltgrad 
(ønskelig at studentene også får en norsk mastergrad, krav til 60 studiepoeng på NIH, mens 
internasjonale studenter kan velge 2x15 studiepoeng internship). Eventuell innføring av praksis må 
således vurderes ut fra at annet innhold må utgå. Norske studenter oppfordres til å ta praksismoduler 
i andre land. Komiteen oppfatter likevel at innholdet i studieprogrammet er høyst relevant for 
yrkeslivet. Studiet inneholder en rekke relevante tema som forbereder studentene til arbeid for 
eksempel innen rehabilitering hvor fysisk aktivitet står i fokus, innen forebygging/folkehelse og innen 
forskning på fysisk aktivitet og helse.  

I motsetning til studentene fra de internasjonale samarbeidspartnerne, har de norske studentene 
ingen moduler som omfatter internship, men det er mulig for de norske studentene å ta 
internshipmoduler f eks i Wien. Dette vil da komme som ekstra studiepoeng. I tillegg kommer 
organisatoriske utfordringer (økonomi, interessante moduler kolliderer med emner i Norge). 
Studentene oppgir videre at det sjelden benyttes forelesere fra arbeidslivet; gjesteforelesere kommer 
i hovedsak fra akademia. 

Studentene gir uttrykk for et ønske om noe praksis også på master og ser for seg at praksis kunne 
tenkes å åpne opp for muligheter i arbeidslivet etter endt masterutdanning.  De nevner som eksempel 
at enkelte av studentene i Roma får jobb (dog først og fremst vikariat) som følge av praksis. Type 
praksis avhenger av interesser, men kan være eksempelvis tilknytning til rehabiliteringssenter, 
sykehus, toppidrettsklubb. 

Studentenes ønske om praksis og økt kontakt med arbeidslivet kan ses som et uttrykk for at 
arbeidsmarkedet etter endt studie synes utfordrende. De færreste av de intervjuede studentene har 
fått arbeid som er relatert til studiet og mange har mer eller mindre irrelevante (deltids-)jobber 
samtidig som de studerer videre. Enkelte oppgir å ha sendt flere titalls jobbsøknader. De fleste 
studentene oppgir å ta eller planlegger å ta praktisk-pedagogisk utdanning som et «sikkerhetsnett» 
slik at de kan jobbe som lærere om de ikke får andre relevante jobber. Dette er dog ikke enestående 
for EMHPA-studenter. De studentene som jobber, er i læreryrket og oppgir at de i liten grad har fått 
bruk for kunnskapen fra studiet i nåværende arbeid. Studentene savner til en viss grad oversikt over 
relevante jobber og oppgir å ha søkt på mange «rare» stillinger. Problemstillingen med at personer 
med utdanning innen helseprofesjoner foretrekkes er fortsatt aktuell og merkes blant studentene i 
søkeprosessen.  

Kandidatundersøkelsen som ble gjennomført i 2015 (7 studenter) støtter opp under dette, hvor 
tydeligste funn var at 30% var lite eller middels tilfreds med i hvilken grad studiet har gitt gode 
jobbmuligheter og med i hvilken grad EMHPA har yrkesrelevans. Videre var 43% lite eller middels 
tilfreds med i hvilken grad EMHPA har gitt et godt nettverk/gode kontakter. 40% gikk mer enn 6 mnd 
før de fikk jobb, samtidig som 80% svarte at utdanningen var meget eller ganske relevant for 
hovedjobben man innehar i dag. 
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Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak  
Studentenes opplevelse av at det er vanskelig å få relevante jobber har flere årsaker og kan ses på som 
en utfordring som ikke bare gjelder EMHPA-studentene. Utfordringen er blant annet relatert til at 
studenter med godkjent profesjonsutdanning (fysioterapi, ergoterapi, medisin mv.) foretrekkes i 
jobber som angår fysisk aktivitet og helse. I Sverige har dette forsøkt imøtekommet gjennom 
opprettelse av en organisasjon som jobber for å vise hva idrettsstudentene kan bidra med i 
jobbsammenheng.  

En innretning med praksis kan være en framkommelig vei når det gjelder å forberede studentene med 
hensyn til tilgang til arbeidslivet. Et annet tiltak kan være å diskutere om det er mulig å redusere 
bredden i utdanningen. Uten å helt ta bort moduler, kan for eksempel en avsmalning innad i en modul 
lede til økt tydelighet. Andre aktuelle tiltak kan være arbeidslivsdager, korte praksisperioder, eksterne 
forelesere fra relevante arbeidsplasser. 
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Fokusområde 3: Rekruttering og gjennomføring 

Mandat: Hvilke barrierer kan hindre fullføring eller gjennomføring på normert tid? 

Styrker og svakheter  
Rekrutterings- og opptaksprosedyrene er rettet mot bachelorstudenter innen idrettsvitenskap, og det 
oppgis i intervjuene at det i økende grad, og særlig i de siste 3 årskull, har vært en overvekt av 
studenter fra eksterne miljøer, med tilsvarende færre bachelorstudenter fra NIH. Det framkommer 
ikke klart hva dette kan skyldes, men det oppgis at tidligere utenlandserfaring virker å være en viktig 
faktor for å søke EMHPA. En konsekvens av dette er at de norske studentene på EMHPA har variert 
bakgrunn og forkunnskaper. EMHPA-programmet er lagt opp bredt tematisk og studentene kan derfor 
ha noe ulik bakgrunn og samtidig få nytte av kurset, dette gjenspeiles også i de internasjonale 
studentene, som virker å ha til dels enda mer variert bakgrunn og startkompetanse. De norske 
studentene nevner at mange emner starter med helt grunnleggende tema/definisjoner og dette kan 
føre til repetisjoner av grunnleggende kompetanse som de norske studentene har tilegnet seg i 
bachelorstudier. Dette vil nok til en viss grad være et naturlig resultat av studiets natur. Den italienske 
kvalitetsevalueringen fra 2016 konkluderer med at studentene anså deres faglige bakgrunn som 
tilstrekkelig til å følge programmet. 

De fleste studentene oppgir at de kom over studiet tilfeldig, og ettersom flertallet har en bachelor fra 
andre universitet/høgskoler enn NIH, har de ikke mottatt informasjon om EMHPA-studiet på 
bachelornivå. EMHPA-studentene som har bachelor fra NIH oppgir dog at heller ikke hadde mye 
informasjon om EMHPA. Fra NIH-ledelsen opplyses det at informasjon om EMHPA gis på lik linje med 
andre NIH-masterprogrammer. 

Enkelte EMHPA-studenter oppgir videre at de ikke var klar over at en så stor andel av studiet skulle 
foregå i Roma da de søkte. Mange oppgir å ha EMHPA som andre/tredjevalg, og bestemte seg for 
studiet da de ikke fikk innvilget førstevalget. Dermed hadde studentene heller ikke særlig god oversikt 
over studieprogrammets struktur og oppbygning før studiestart. 

Studentene opplever særlig overgangen fra Roma til NIH og tilhørende utfordringer med å komme inn 
i fagmiljøet som en barriere for gjennomføring på normert tid (dette er diskutert under fokusområde 
1b). Studentene kommer sent i gang med masteroppgaven og enkelte starter med masteroppgaven 
først i 4. semester. 
 

Forslag/anbefalinger til kvalitetshevende tiltak  
Bedre informasjon om EMHPA er et uttrykt ønske fra studentene, da de sier at de visste lite om 
studiet og mange kom over studiet tilfeldig. På NIH kan dette enkelt løses ved bedre informasjon om 
studiet på bachelornivå, og eventuelt målrettet markedsføring dersom målet er å tiltrekke de beste og 
mest motiverte studentene. Markedsføring mot bachelorstudenter ved andre universiteter kan gjøres 
gjennom websider, sosiale media og eventuelt målrettede kampanjer. 

Tiltak for å hindre gjennomføring på normert tid synes å være nært knyttet til overgangen fra Roma til 
NIH og tilhørende utfordringer med å komme inn i fagmiljøet, og tiltak foreslås under fokusområde 1b. 
Et enkelt tiltak som kan være at informasjon om masteroppgaven, innføring i NIH-miljøet og valg av 
problemområde/veileder på oppgaven gis i 2. semester. Det at studentene kommer tidlig i gang med 
oppgaven kan bidra til økt gjennomføring på normert tid.  
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4 Generelle betraktninger og oppsummering  

Evalueringen er gjennomført i perioden september-desember 2018, og komitéen har benyttet studier 
av forelagte dokumenter (studieplaner, programrapporter, studentevalueringer, emnerapporter, 
rapporter og evalueringer fra University of Rome) og intervju med fagmiljø (undervisere), ledelse 
(programansvarlig) og nåværende og tidligere studenter (kull 2015-17, 2016-18, 2017-19). Komiteen 
har evaluert mandatet i form av 3 fokusområder: 1) Læringsmiljø, læringsmål, læringsprosesser; 2) 
Tilknytning til praksisfeltet; og 3) Rekruttering/gjennomføring), hvor punktene i mandatet evalueres i 
form av styrker, svakheter og relevante tiltak. En kort oppsummering av styrker, svakheter og tiltak for 
punktene i mandatet følger nedenfor. 

I hvilken grad preges programmet av et inkluderende og motiverende læringsmiljø og hvilke 
forventninger og krav stilles til arbeidsinnsats? Det internasjonale læringsmiljøet er kjennetegnet av 
tverrfaglighet og partnermiljøer med høy kvalitet på forskning og undervisning. Samtidig opplevde 
studentene fagmiljøet i Roma som hierarkisk og formelt, og forventninger og krav til arbeidsinnsats 
opplevdes som utydelig sammenlignet med norske forhold. Studentene oppgir kulturkollisjoner som 
en barriere, men også en berikelse. Utfordringer knyttet til koordinering, ulik ressurstilgang og 
kulturforskjeller mellom partnere er utfordringer som ikke lett kan la seg løse, men noe utvidet 
forberedelse av studentene og support fra NIH underveis vil kunne føre til at studentene føler seg 
mindre rådløse dersom de støter på problemer i Roma.  

Hvor robust er fagmiljøet knyttet til programmet? Integreres studentene i fagmiljøet ved overgangen 
fra Roma 1. år til NIH 2. år? Både i Roma og ved NIH benyttes meget godt kvalifiserte forelesere som 
er internasjonalt ledende innen forskning, og fagmiljøet synes å være robust. Den største utfordringen 
vedrørende fagmiljø er knyttet til overgangen fra 1. studieår i Roma til 2. studieår ved NIH, som 
oppleves som sårbar, særlig for studenter som ikke har sin bakgrunn fra NIH. Studentene oppgir at det 
er vanskelig å orientere seg i fagmiljøet på NIH og at det tar tid å bli integrert i miljøet både faglig og 
sosialt. Dette kan i mange tilfeller løses gjennom mindre og enkle tiltak som flere informasjonsmøter, 
epostlister for å sikre deltakelse på relevante fagmøter, bedre støtte fra NIH til å knytte kontakter med 
aktuelle veiledere, samt bedre integrering av EMHPA-studenter i seksjon for idrettsmedisin. 
Informasjon fra det faglige miljøet på NIH kan med fordel gis mot slutten av 2. semester. Samtidig er 
det også viktig å oppfordre studentene til å være proaktive med hensyn til fagmiljø og masteroppgave, 
og klargjøre forventninger og prosedyrer. Barrierer for gjennomføring på normert tid synes å være 
nært knyttet til overgangen fra Roma til NIH og tilhørende utfordringer med å komme inn i fagmiljøet.  

I hvilken grad støtter undervisnings- og vurderingsmetoder opp under læringsmål? Hvordan sikres 
tilstrekkelig kvalitet på internasjonale emner som innpasses i studiet? Særlig under første studieår i 
Roma opplevde studentene læringsmålene som lite tilgjengelige, samt overlapping mellom 
forelesningene og dårlig koordinering av modulene. Studentene gir inntrykk av at internasjonale 
perspektiver innen fagområdet ivaretas godt, men at kvaliteten på undervisningsmetodene som tilbys 
ved utenlandske studiesteder er noe varierende. Formidling av læringsmål framstår som et område 
hvor det er behov for forbedring, for eksempel gjennom å oppfordre studentene til mer selvstendig og 
proaktiv tilnærming, i tillegg til at NIH kan forberede studentene som er på vei til Roma. 
Vurderingsformene i Roma opplevdes som annerledes enn i Norge, og studentene erfarte 
kulturforskjeller i holdningen til eksamen, juks og plagiering, samt lite relevante eksamensspørsmål 
som i liten grad var i tråd med undervisning og læringsmål. Kulturforskjeller er en innebygd egenskap 
ved studiet, men NIH oppgir at de trykker på for å endre eksamensformer og tilsyn under eksamen. 

I hvilken grad tilrettelegger studieprogrammet for studentens aktive rolle i egen læringsprosess. I Roma 
opplevde studentene opplevde stor variasjon i tilrettelegging for studentaktiv læring, og de hadde 
derfor lite eierskap til læring og læringsprosesser. Undervisningen på NIH oppgis å inneholde høyere 
forventninger til studentene, med utstrakt bruk av studentaktive læringsformer. Variasjonene i 
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tilrettelegging for studentaktiv læring i Roma 1. studieår er knyttet til kulturforskjeller, NIH kan dog 
forberede studentene ved studiestart på hvilke læringsmiljø som kan forventes på utenlandske 
moduler.	 

Sammenheng og progresjon i læringsutbyttebeskrivelser på emne- og programnivå. Det virker å være 
en naturlig sammenheng og progresjon mellom modulene i Roma, fra biomedisinsk grunnlag til 
atferdsendring og bruk av fysisk aktivitet i helsesammenheng, avsluttet med forskningsmetode for å 
forberede til masteroppgave og andre forskningsoppgaver. Modulene har stor faglig bredde, dermed 
blir sammenheng og progresjon innad i modulene noe utydelige og det kan være vanskelig å få øye på 
en tydelig struktur eller progresjon. Dette er i samsvar med studentenes opplevelse av manglende 
koordinering av innholdet og hopping mellom tema. Ledelsen oppgir at de har fått på plass noe 
konsistens innad i modulene, men at det fortsatt er mye å gå på mellom modulene. Studiets natur 
tilsier at programmet skal ha stor faglig bredde og det vil være viktig å forberede studentene på dette 
før studiestart. Et aktuelt tiltak kan være at NIH gjennomgår mål med studiet og læringsmål før 
oppstart i Roma, sammen med en gjennomgang av moduler, tema og timeplan, for å synliggjøre 
innhold, sammenheng og progresjon helt fra starten.   

Tilknytning til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra praksisfeltet 
og bruk av gjesteforelesere fra relevant samfunnsområde. Komiteen oppfatter at innholdet i 
studieprogrammet inkluderer emner og fagkomponenter som er relevant for yrkeslivet. 
Studieprogrammet omfatter ikke praksis, dette skyldes i stor grad studiets natur og formelle krav. 
Studentene gir uttrykk for et ønske om praksis og økt kontakt med arbeidslivet. Dette kan ses som et 
uttrykk for at arbeidsmarkedet etter endt studie synes utfordrende. De færreste av de intervjuede 
studentene har fått arbeid som er relatert til studiet og mange har mer eller mindre irrelevante jobber 
hvor de i liten grad har fått bruk for kunnskapen fra studiet. Problemstillingen med at personer med 
utdanning innen helseprofesjoner foretrekkes merkes blant studentene. Et aktuelt tiltak kan være 
innføring av kortere praksis. Et annet tiltak kan være å diskutere om bredden i utdanningen kan 
reduseres noe, samt eksterne forelesere fra relevante arbeidsplasser. 

Avsluttende betraktninger 
Det unike ved EMHPA-studiet er studentenes mange opplevelser i det omfattende møtet med 
forelesere, forskere og studenter fra andre land. Ettersom fagområdet fysisk aktivitet og helse er 
delvis kulturelt avhengighet, er dette en stor styrke ved EMHPA. Samlet framstår studiet som faglig 
robust, med noen utfordringer vedrørende læringsmiljø og læringsformer som i stor grad er knyttet til 
kulturforskjeller, samt overgangen fra Roma til NIH, som virker noe sårbar. Mange av de foreslåtte 
tiltakene er små og kan være mulig å oppnå relativt raskt. Studentene gir uttrykk for at nettopp 
kulturforskjellene, til tross for de utfordringer de kan synes å skape, er en berikelse ved studiet og gir 
erfaringer som er verdifulle å ta med seg videre i livet. 
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