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1. Pensum  
Jeg prøvet ut et nytt pensum for våren 2015. Dette ligger nå til grunn for den nye beskrivelsen for 
emnet som vil gjelde fra 2016, for det har vist seg å fungere godt i inneværende semester. Det egner 
seg også godt for å gi studentene mulighet til å formulere språkprosjekter av forskjellig art innen 
translatologi.  
 
2. Undervisning.  
Undervisningen er lagt i bolker, med dobbel undervisningstid de første fem ukene. For at studentene 
skal gjøre seg kjent med forskjellige tilnærminger til oversettelsesforskningen anser jeg det som viktig 
at de får nok undervisning i begynnelsen av terminen slik at de har grunnlag for å velge hvilken 
tilnærming de ønsker å skrive semesteroppgaven innenfor, og kjenner til forskjellige 
problemstillinger de kan skrive om. De skal formulere en ensides prosjektbeskrivelse over et emne de 
kunne tenke seg å skrive om fra hver tilnærmingsmetode som blir presentert. Etter de fem ukene 
bestemmer de seg – og får så veiledning frem til de to siste møtene vi har hvor de presenterer 
prosjektene sine muntlig for hverandre, får tilbakemeldinger og har så et par uker til finpussing av 
oppgaven de leverer til sensur. Jeg er fornøyd med formen, og har fått positiv tilbakemelding på 
denne, med unntak av en kandidat som mente han ikke hadde anledning til å følge all undervisning. 
Det skal nevnes at det er mulig det er den kandidaten som heller ikke benyttet seg av særlig mye 
veiledning.  
 
3. Ressurser og infrastruktur har vært tilfredsstillende. Ingen ytterligere kommentarer.  
 
4. Eksamen – tilfredsstillende.  
 
5. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 
kunne etter avlagt eksamen?  
Emnebeskrivelsen med læringsutbytteformuleringene har fungert med støtte i hva jeg presenterer 
for studentene i begynnelsen av semesteret, men siden det gjennom de siste årene har vært 
omgjøringer i hva emnet skal gi – spesielt knyttet til krav om prosjektbeskrivelse – har jeg arbeidet ut 
en ny og mer tilfredsstillende beskrivelse for emnet, som vil gjelde fra 2016.  
Studentene har vist seg tilfreds med emnet i inneværende semester.  
 
6. Forslag til forbedringer:  
Forskning på oversettelsesprosessen vil få et noe tyngre fokus i 2016. Utstyret som kreves for denne 

forskningen er helt ny i år, og jeg trenger forskningstid til å kunne gi tilfredsstillende veiledning for 

prosjekter innen denne grenen av forskningen. 


