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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 
Ingen avvik fra emneplan. 

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 over kvantitative 

gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Totalt antall eksamensoppmeldte: 24, av disse møtte 11 ikke opp, 1 hadde legeattest. 12 

kandidater har gjennomført eksamen, av disse ingen har strøket. Snittkarakter: B. Av de 24 

eksamensoppmeldte var det faktisk bare de tolv studentene som har gått opp til eksamen som 

faktisk har deltatt på seminaret. 12 kandidater er uansett en relativt godt tall når det gjelder et 

emne i italiensk litteratur. 

 

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

Meget høyt nivå blant studentene, som har ført at nesten alle har fått A eller B som karakter. 

 

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

Reduksjonen av undervisningstimer er frustrerende for både læreren og studentene. Dette 

kommer i tillegg at emnet har et ganske stort pensum (oversikt av italiensk litteratur fra 

Dante til i dag) og da har man lite tid til å gå i dybden. 

 

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

viktig å fokusere på i fremtiden? 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

Det er helt nødvendig å utvide antallet undervisningstimer, i det minste fra 20 til 28 timer per 

semester. 28 timer er faktisk timeantallet som de parallelle emnene POR1301 og FRA1301 

har hatt dette semesteret. Disse to emnene har akkurat samme innhold og vurderingsformer 

som ITA1301 og da burde også undervisningstimene være like mange. 

 

Pensumet bør reduseres. 

 

 

 

 

Deltakernes vurderinger av emnet 

4 studenter har besvart det elektroniske spørreskjemaet, 8 har deltatt på en 

klasseromsundersøkelse; Det finnes gode og mindre gode tilbakemeldinger: de mindre gode 

tilbakemeldingene er rettet spesielt på det store omfaget/vanskeligheten av pensumet og på den 

korte tiden man har hatt til disposisjon. 

 


