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ITA1110R er et kurs i italiensk språk og kultur for studenter med forkunnskaper i italiensk. Kurset 

gir 20 studiepoeng og ble avholdt for 11. gang i sommer. 

 

Undervisningsdelen har foregått ved Det norske instituttet i Roma, som også har skaffet leiligheter 

til studentene. Kurset gikk over seks uker. Studentene har til sammen hatt 84 timers undervisning 

i praktisk språk, grammatikk, og italiensk kulturkunnskap. Kurset er tenkt for italienskstudenter, 

som har tatt grunnleggende språkkurs i italiensk ved UiO (ITA0100 Innføring i italiensk eller 

ITA1000 Innføring i italiensk eller ITA1100 Praktisk italiensk eller ITA1101 Italiensk språk (eller 

tilsvarende)). De som ikke oppfylte forkunnskapskravet, måtte bestå en obligatorisk språktest. 

Ved kursets avslutning hadde studentene en skriftlig kvalifiserende språkprøve i Roma. Etter 

oppholdet i Roma skrev studentene en hjemmeoppgave om et selvvalgt tema i litteratur eller 

kulturkunnskap. Den skriftlige prøven og hjemmeoppgaven var kvalifiserende for å gå opp til den 

avsluttende muntlige eksamen som fant sted i Oslo, 25. august. Av 16 studenter avga 14 studenter 

muntlig eksamen. Alle studentene bestod eksamen med karakterer fra A til D 

(gjennomsnittskarakter C). 

 

Kursopplegget har fungert forholdsvis bra. Studentene viste liten interesse for ekskursjoner i 

Roma. Derfor det ikke ble arrangert noen i år.  De tre første og den siste uken fikk studentene 

praktisk språk- og grammatikkundervisning av den italienske hjelpelæreren, Giuseppe Grattacaso, 

mens jeg underviste i kulturkunnskap den 4. og 5. uken. Studentene har evaluert kurset generelt 

som innholdsrikt og berikende. Som vanlig organiserte DNIR i begynnelsen av kurset en sosial 

sammenkomst for studentene, og vi hadde en hyggelig avslutning på en restaurant i Roma hvor 

alle deltakere og lærere deltok. Samarbeidet med DNIR har vært utmerket. 

 

Jeg er helt enig med det som ble nevnt av min kollega Sergio Sabbatini om viktigheten av dette 

kurset for italiensk som fag ved UiO, og for ILOS generelt. 

 

Blindern, 8. oktober 2015 

Giorgia D’Aprile Østvær 

 


