Periodisk emnerapport – ITA2317R/ITA4317R – sommer 2017
1. Vurdering av:
- Pensum (innhold, omfang).
- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske
aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver).
- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotekressurser m.m.).
- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform).

ITA2317R/ITA4317R – La grande bellezza: italiensk film og fjernsyn i Roma - er et emne
som er blitt gitt for andre gangen sommeren 2017 ved Det norske institutt i Roma.
Undervisningen har funnet sted i løpet av de siste tre ukene i juli – 28 timer undervisning
fordelt på 18 timer om italiensk film og 10 om italiensk fjernsyn. Studentene har kunnet også
se ved instituttet de 12 obligatoriske pensumfilmer. En del av kurset er også vært en guidet tur
på Cinecittà. Undervisning er blitt gitt av en fast ansatt ved ILOS (tv-delen) og en lokal
timelærer (film) Samarbeidet med DNIR har fungert veldig bra.
2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal
kunne etter avlagt eksamen?
Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsene gir etter min mening en god beskrivelse av hva
studentene skal kunne etter avlagt eksamen.

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:
- Statistikk over karakterer, frafall og klager.
- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon.
- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.
- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.
- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.
- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.
Etter min mening fungerer emnene bra i emnegruppene de inngår i og er riktig plassert med
hensyn til nivå/anbefalt semester og er riktig definerte med hensyn til anbefalte/påkrevde
forkunnskaper. BA-emnet og MA-emnet fungerer bra sammen. 6 studenter har levert
semesteroppgaven. Ingen stryk, gjennomsnitt karakter B.
4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?
Informasjon om undervisningen i Roma på emnebeskrivelsen er blitt mer spesifikk.
5. Forslag til forbedringer.

Ingen

