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- 1. Pensum (innhold, omfang).  

Kurset POR1000 – Innføring i portugisisk ble dannet ut av nødvendigheten til å tilby en 

årsenhet i portugisisk. Formålet er å gi en elementær innføring i portugisisk språk à 20 

studiepoeng i 14 uker, med større omfang enn det tidligere emnet POR0101 – Innføring i 

portugisisk à 10 studiepoeng i 14 uker. Pensum ble forkortet høst 2014, men selv om 

motivasjonen til hardt arbeid lå i de 20 studiepoengene, det var fortsatt for mye å fordøye i 

løpet av så kort tid og kognitivt vanskelig. 

 

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

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). Undervisningen er satt opp som  6 timer i 14 uker: 2 

timer forelesning med vekt på grammatikk, og 4 timer seminar med praktiske øvelser. I 

realiteten var det 4 timer forelesning og 2 timer seminar. Noe som har vært systematisk i 

flere år til(POR0101).  Tre obligatoriske, interne prøver (to skriftlige og én muntlig 

presentasjon), de tre måtte være godkjente av faglærer før studenten kunne gå opp til 

eksamen. 

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

ressurser m.m.). Undervisningsrom og audiovisuelle virket utmerket. 
 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). Eksamenen og vurderingskriteriene ble satt 

i et lavere nivå enn det som opprinnelig planlagt i høst 2014 og det fungerte bra nå i høst 

2015. 
 

2. Emnet gir læringsutbytte i formuleringene i emnebeskrivelsen av hva studentene skal kunne 

etter avlagt eksamen. 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. Ja 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon.  

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. Ja 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i. Studentene bør få to emner 4 timer i 

uke à 10 sp hvert. 

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester. Studentene bør få to 

emner 4 timer i uke à 10 sp hvert. 

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper. Ja 

 

- 5.  I stedet for et innførings kurs à 20 sp, burde vi tilby to emner 4 timer i uke à 10 sp hvert. 
 


