
Emnerapport POL2111 høst 2007 
 

Siste gang ble emnet gjennomført høsten 2005, 1 time i 14 uker. Høsten 2007 ble antall timer 

til 2 timer i 10 uker som hadde stor innflytelse på emnets gjennomføring 

 

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

emnebeskrivelsen 

Det ble innført forandringer i emnebeskrivelsen før undervisningsstart. Tatt i betraktning 

forandringer i innholdet av emnene POL1110 og POL1120 hvis POL2111 er fortsettelse av, 

ble den forrige emnebeskrivelse forandret. Det ble lagt stort fokus på lytte-snakke ferdigheter, 

noe som i emnebeskrivelsen ble formulert som følger: ”Å skrive korte tekster på polsk innen 

noen av de vanligste genrene og bruke dem i hverdagssituasjoner ved å føre samtaler på 

polsk, f.eks. å forberede CV og jobbsøknad samt å kunne delta i et jobbintervju på polsk.” 

 

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

frafall) 

Det var 3 studenter som meldte seg på emnet, én av dem tok emnet som Erasmus student ved 

Jagiellonski universitetet i Krakow. Derfor var det bare to studenter som avla eksamen i 

POL2111. Laveste karakter var ‘C’, som ble gitt til en student med tilstrekkelige ferdigheter 

innen emnet. Den andre studenten fikk karakteren ‘B’, for studentens ferdigheter sto på 

høyere nivå. Eksamensoppgaven besto av oppgavene studentene gjennomførte sammen med 

læreren i undervisningen (hvor de fikk grundige tilbakemeldinger) eller av oppgavene som ble 

tilbudt som ukentlige hjemmeoppgaver (også kommentert av læreren). 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 1 

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

innleveringer av aktuelle tekster, mange lytteprøver og andre typer av øvelser i undervisingen. 

I følge ”Rapport for undersøkelse POL2111” synes studentene at undervisningen var 

engasjerende og de hadde stor nytte av å arbeide med oppgaver. De synes også at emnet 

hadde lært dem praktiske ferdigheter noe som var formålet for POL2111 (emnets navn er 

”Praktisk polsk”). 

 

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

Faglæreren fikk ingen negative tilbakemeldinger verken skriftlig eller muntlig fra studentene 

ang. dette. Helt omvendt, en av studenter som hadde anledning til å gjennomføre emnet 

høsten 2005 la merke til at undervisningen ble forbedret særlig når det gjelder antall praktiske 

øvelser. 

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Fortsatt utvikling av norskspråklige læremidler og polske lytteprøver. Utvikling av Fronter-rom for 

emnet. 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

Bytting av læreboken, for den som hadde blitt brukt hittil ble utsolgt. Det vil bli sannsynligvis 

tilbudt en lærebok som omfatter både skrive- og lytte-øvelser. 
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