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Periodisk emnerapport: LATAM2509 høst 2015.  
 

Innledning 

Periodiske emneevalueringer er en del av UiOs kvalitetssystem, og systembeskrivelsen for 

kvalitetssystemet gir mer utfyllende informasjon om evalueringene. Evalueringene skal 

dokumenteres i en periodisk emnerapport.  

 

Grunnlagsmateriale for den periodiske emnerapporten 

- Emnebeskrivelsen for emnet. 

- Statistikk over karakterer, frafall, klager (for eksempel FS-rapport 754.001). 

- Tidligere periodiske emnerapporter for emnet. 

- Tilsynssensorrapporter. 

- Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet. 

- Deltakerevaluering og ev. andre læreres og administrativt ansattes vurdering av emnet. 

 

Innhold i den periodiske emnerapporten 

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på 

grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:  

I denne rapporten vil jeg ikke ta særlig hensyn til studenttilbakemeldinger da kun 4 studenter 

svarte. Svarene har derfor ingen relevant verdi verken for denne rapporten eller for evaluering 

og forbedring av kurset.  

 
1. Gi en vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

Pensum er på ca. 1000 sider og har et ganske bra omfang gitt kursets omfang på 10 stp. 

Pensum vurderes konstant opp mot ny faglitteratur, og tilbakemelding fra studenter.  

-  

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

Undervisningen består av en rekke seminarer som avsluttes med en hjemmeeksamen. Det 

legges opp til at studentene skal møte forberedt til timene så det er lettere å engasjere 

studentene omkring pensum og tema som diskuteres. Det er et stort dilemma og problem at 

oppmøtet i undervisningen er svakt. Noe av dette skyldes trolig studentenes behov for 

innekter og dermed jobb på siden av studiene. Dårlig oppmøte og manglende muligheter for å 

gi obligatoriske oppgaver i et kurs med en slik eksamensform anses som problematisk. 

Dersom obligatoriske oppgaver kan gis, vil dette vurderes. Og for neste gang LATAM2509 

skal gis så vurderes også obligatorisk oppmøte. Problemet med dette er selvsagt færre 

produserte studiepoeng. Slike dilemma vil tas opp med undervisningsledelsen før evt. tiltak 

tas.  

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 

De er helt ok så lenge det ikke vurderes å innføre mer undervisning der kollokvier ledet av 

f.eks. masterstudenter kunne være aktuelt. Generelt får studentene på våre fag for lite 

undervisning, men dette er opp til andre å justere utover det minimum jeg som foreleser får 

lov å tilby.  

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 
Eksamensform er 3 dagers hjemmeeksamen. Denne formen er vurdert opp mot andre 

eksamansformer i BA-graden. Eksamensformen i seg selv er tilfredsstillende og gir, som høsten 

2015, tilfredsstillende resultater. (15 studenter bestått, 1 A, 4 B, 7 C, 3 D). Dog ville det være 
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bedre om en hjemmeeksamen kunne kombineres med andre oppgaver i en mappevurdering eller 

om hjemmeksamen kunne utvides i tid.  

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? 

JA.  

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

Det kan virke slik. Statistikken over karakterer (se over) er relativt normalfordelt. Faget passer 

godt i emnegruppen i BA-latinamerika og vurderes til en hver tid for overlapp med 

LATAM2504 og LATAM2510. Her foretas jevnlig småjusteringer. Nivået er passende, kurset 

er ikke lenger heiskurs heller.  

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

Det er gjort mindre endringer på pensum og i seminarrekken basert på tidligere evalueringer av 

kurset.  

 

5. Forslag til forbedringer.  
Det vurderes obligatorisk undervisning og dersom det kan gis obligatoriske oppgaver til 

studentene i løpet av semesteret sammen med en hjemmeeksamen så ønskes det gjennomført. 

Pensum og undervisningens innhold vil naturlig nok justeres noe til neste kurs med tanke på 

forbedringer.  


