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1. Vurdering av pensum, undervisning, ressurser og eksamen 
 

1.1 Pensum 

Pensum i faget fungerer godt. 

 

1.2 Undervisning 

ENG2158 undervises i seminargrupper, en dobbelttime i uka over 14 uker. Studentene synes de 

har god nytte av seminargruppene og at de lærer mye av oversettelsesleksene og de 

obligatoriske innleveringene og gjennomgangen av dem.  

 

1.3 Ressurser og infrastruktur 

Seminargruppa fikk et rom med det utstyret jeg trengte til å bruke PowerPoint og vise 

oversettelsesressurser på nettet. Det var litt for mange studenter i gruppa, noe som kanskje gikk 

litt ut over diskusjoner i timen. 

 

1.4 Eksamen 

Emnet har hjemmeeksamen over tre dager, bestående av en praktisk oversettelse og et essay 

der studentene diskuterer spørsmål relatert ett eller flere aspekt av oversettelsen i lys av det 

teoretiske pensumet. 

Studentene er fornøyde med denne eksamensformen og synes at de får anledning til å vise det 

de har lært. 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse 

av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 
Jeg synes selv at læringsbytteformulerinen gir en god beskrivelse av det studentene skal kunne, 

og ut fra svarene på nettskjemaet ser studentene ut til å være enige. 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 
Nettskjemaet viser også at studentene var fornøyde med emnesidene hva gjelder fremstiling av 

både innhold, læringsmål, forkunnskaper, undervisningsformer og vurderingsformer. 

 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering 
Siden forrige evaluering har emnet blitt gjort til heiseemne. I høst ble det gitt bare for 

masterstudenter, mens det i vår var åpent for påmelding fra både master- og bachelorstudenter. 

Det var bare to masterstudenter som fulgte kurset denne gangen. De gled godt inn, og jeg har 

inntrykk av at det fungerer greit å ha samme opplegg for begge grupper.  

Noen artikler ble tatt av pensum fordi de ikke fungerte så godt. Masterstudentene måtte lese et 

litt større pensum enn de andre.  

 

5. Forslag til forbedringer  
Alt i alt synes jeg det virker som om kursopplegget fungerer godt og at studentene er fornøyde. 

Dette har vist seg i evalueringer og min egen erfaring fra flere semestre.  


