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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

Undervisningen foregikk etter planen for semestret, uten avvik. Studentevaluering 

(muntlig) fant sted midt i semestret.  

Bare 8 studenter var kvalifisert til eksamen, 6 gikk opp til eksamen (1 møtte ikke opp, 1 

har utsatt eksamen) og bare 2 svarte på skjema for studentevaluering. Emnet har hatt få 

studenter fordi studieretningen som det inngår i hadde ikke opptak forrige semester.  

De to som svarte, oppga å ha svært vært fornøyde med informasjonen om emnet og med 

oppfølging/tilbakemelding på innlevert oppgave. De ga uttrykk for at de var klar over hva 

som forventes av dem i emnet. En person var svært fornøyd med forelesninger, den andre 

middels – men hadde deltatt på svært få. 

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport over gjennomføringsdata på 

emnet (karakterer, stryk, frafall) 

En kandidat fikk A, to B, to C, en D, og to E. Gjennomsnittlig resultat. Stort frafall i 

begynnelsen av semesteret. De som faller fra er i hovedsak emnestudenter. 

 

1.3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

Studentene var motiverte, de var aktive på bade forelesning og seminar. God 

gruppedynamikk. 

 

1.4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

Ingen spesielle bemerkninger. 

 

1.5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva er 

det viktig å fokusere på i fremtiden?  

Jobber med stadig forbedring av forelesninger.  

 



2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

Emnet skal gå våren 2015, deretter blir det nedlagt. Det er ingen grunn til å planlegge 

store endringer av et emne som fungerer greit og som bare skal gå en gang til. 

 

 

Kommentarer til evalueringen:   

Kun to studenter besvarte evalueringen. Vanskelig å bedømme samtlige studenters 

opplevelse av emnet med så få besvarelser. 

 


