
Emnerapport POL1110 høst 2007 
 

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 

emnebeskrivelsen 

Det ble ikke innført forandringer i emnebeskrivelsen. Som i forrige år skal studenter lære ”den 

grunnleggende polske grammatikken”. 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 

frafall) 

Det var 24 studenter som meldte seg på emnet, hvorav 15 meldte seg på eksamen. To 

studenter ikke møtte til eksamen. Av de 13 studentene som tok eksamen fikk én karakter ‘F’ 

som var den laveste, og fem studenter fikk karakteren ‘A’. Den laveste karakteren ble gitt 

grunnet utilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innen teori og praksis. Karakteren ‘A’ ble 

gitt til studentene som utmerket seg ved sine teoriske såvel som praktiske ferdigheter.  

 

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

Studentene fikk praktisere sine ferdigheter på en omfattende måte. De hadde ukentlige 

innleveringer (gloseprøver, tekster på polsk, oversettelser til norsk som ble innlevert via 

Fronter), mange lytteprøver og andre typer av øvelser i undervisingen. Alle skriftlige 

oppgaver ble grundig kommentert av begge timelærere. I følge ”Rapport for undersøkelse 

POL1110” synes studentene at undervisningen var engasjerende og de hadde stor nytte av å 

arbeide med oppgaver. De synes også at undervisningen var strukturert. Stor nytte hadde de 

også av Fronter-rom hvor de kunne finne bl.a. ukentlige øvelser i uttale (noe som fikk ros i 

UiOs IT-Avisa). 

 

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

 

I forhold til to forrige år (høst 2005 og høst 2006) ble læreboken på pensum forandret. I stedet 

for ”Dzien dobry” fikk studentene ”Po polsku 1”. Det hadde innflytelse på emnets 

gjennomføring, for læreboken viste seg å være litt ujevn og kaotisk med lite oversikt over 

grammatikkbegreper. 

 

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

Fokusering på øvelser som kunne utvikle praktiske ferdigheter (lytte-forstå-ferdigheter, skriving, 

samtale). Faglæreren fikk tilbudt ukentlige kollokviegrupper med to polske Erasmus-studenter som 

holdte konversasjoner med studentene. Kollokviegruppene var ikke obligatorisk som gjorde at det var 

bare to-tre studenter som deltok i den. Ellers var det fokus på utvikling av Fronter-rom for emnet. 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

 

Bytting av læreboken, sannsynligvis til den oftest brukte i undervisning i polsk som fremmedspråk 

læreboken ”Czesc, jak sie masz”. Faglæreren kommer til å supplere den utmerkete grammatikkdelen 

fra ”Czesc, jak sie masz” med veldig gode og hverdagsspråkfokuserte praktiske øvelser (lytteprøver, 

spill, tester etc.) fra boken ”Po polsku 1”. 
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