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På grunn av ILOS’ vanskelige økonomiske situasjon sa jeg ja til å ta inn alle som søkte, 

hvilket gav bortimot tredve overtallige. Antall eksaminander tilsvarte like fullt den satte 

minimumsgrense.  

 

Jeg distribuerte et skjema med spørsmål om hvor fornøyd studentene var med egen innsats, 

forelesers innsats, praktiske ting etc. ved siste forelesning, og fikk inn 35 svar. Et par ønsket 

mer direkte angivelse av relevant pensum før forelesninger, andre kommentarer var positive. 

 

Eksamensoppgaver ble levert administrasjonen i oktober, men forsvant. Av grunner som ikke 

står klart for meg, ble dette først oppdaget da eksamenen var i gang. Resultatet var at 

studentene fikk kvalifiseringsoppgaver som eksamensoppgaver. Dette var klart uheldig, men 

jeg fikk bare to henvendelser fra studentene (begge dempe), og ingen tok kontakt med meg 

direkte ang. karakter. 

 

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

emnebeskrivelsen 

VEL INGEN 

 

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

frafall) 

 

KARAKTERGIVNINGEN SYNES Å LIGGE DER DEN SKAL. JEG HADDE SELV ÉN 

KANDIDAT PÅ E, MEN KONFERERTE MED EVA SARFI, OG SATT SÅ 

KARAKTEREN TIL D. 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving 

som andre kan ha nytte av. 

NEI. 

 

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

Her beskrives ev. mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving 

som andre kan ha nytte av å kjenne til. 

NEI. 

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Her beskrives oppfølging av forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering og ev. andre 

relevante tiltak i årsplaner og lignende fra institutt og fakultet. 

 

HELDEKNING PERIODEMESSIG. 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av 

beskrivelsene ovenfor? 

 

IKKE TA INN OVERTALLIGE. 

 

Iver B. Neumann 



 

 


