
EKUL4002, Prosjektutvikling, V-16 – Emnerapport, periodisk evaluering 

 

1)  

Emnet ble gjennomført etter planen, med en kombinasjon av seminarer (to-timers og 

heldags) som inkluderte framlegg og praktiske øvelser (i gruppe og individuelt), besøk 

ved institusjoner utenfor UiO, to-dagers Granavolden-seminar med avsluttende 

mappeeksamen, som inneholdt gruppeoppgave og individuell oppgave i tillegg til ferdig 

prosjektbeskrivelse med vurderingsform bestått/ikke bestått. To hovedlærere deltok i 

undervisningen (én fra hvert fag), i tillegg til prof. II tilknyttet programmet og en håndfull 

eksterne til undervisning i prosjektmetodikk og digital humaniora (EKUL har styrket 

finansering). 

 

2)  

Antall studenter tatt opp: 15. 

Antall studenter som tok eksamen: 15 (hvorav 1 med utsatt eksamen på grunn av 

sykdom) 

Alle kandidater fikk bestått eksamen. 

 

3) 

Behov for endringer neste gang emnet tilbys: 

Både pensum og det varierte undervisningsopplegget fungerer godt med tanke på emnets 

mål, som er utvikling av eget masterprosjekt, og vil videreføres. Bolken om digital 

humaniora fungerte godt, og vil videreføres. Noe uklarhet rundt innlevering av de 

praktiske oppgavene (både gruppeoppgave i digital humaniora og individuell 

litteraturliste), og på hvilken måte de skulle være del av den avsluttende mappeeksamen. 

Vurderingsformen vil derfor endres fra mappeeksamen til avsluttende semesteroppgave, i 

form av ferdig prosjektbeskrivelse, og to kvalifiseringsoppgaver (én gruppe og én 

individuell) som må være innlevert og godkjent før semesteroppgaven vurderes. Emnet 

fungerer svært godt sammen med EKUL4001, som er obligatorisk, men også sammen 

med EKUL4900, praksisemnet, som studentene kan ta samme semester. Vi vil fortsette å 

tilpasse undervisningsperioder slik at det er mulig for studentene å være i praksis på 

EKUL4900. 

 

4) De aller fleste studentene svarte på evalueringen. De er gjennomgående godt og svært 

godt fornøyd med pensum og undervisningsopplegget, inkludert Granavolden-seminaret, 

og mange framhever kombinasjonen med EKUL4001 som svært positiv. Flere studenter 

ga uttrykk for forvirring rundt mappe-oppgavene, og dette vil endres jf. 3). 

 

Emnebeskrivelsen gir et godt bilde av emnet og inneholder nødvendig informasjon. 

Emnet er laget spesielt for master-programmet Europeisk kultur og det er obligatorisk på 

andre semester sammen med teoriemnet EKUL4001. Disse to emnene fungerer svært 

godt sammen. Emnet er ikke åpent for studenter utenfor programmet, da det er direkte 

knyttet til utvikling av masterprosjekt i Europeisk kultur. 
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