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1. Vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

 

Jeg synes at emnene (BA-emnet og heisemnet) fungerer bra i henhold til undervisning, 

ressurser, infrastruktur og eksamen. For pensum se punkt 5. 
 

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. 5-6 BA-studenter og 3 MA-

studenter har fulgt emnet; MA-studentene hadde en muntlig presentasjon i klassen som 

obligatorisk aktivitet i tillegg til den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven som også BA-

studenter hadde. 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

 

Ikke relevant. 

 

5. Forslag til forbedringer.  

 

Noen studenttilbakemeldinger viser at undervisningen i emnet har vært lite engasjerende; en 

student anbefaler arbeid om konkrete spørsmål i timene som vil gi mer aktive studenter som 

vil bli tvunget til å snakke og uttale seg om temaet. Dette kunne kanskje hjelpe med problemet 

at altfor ofte kommer studenter i klassen uforberedt. En kan lure på om det er for stort 

pensum på emnet (ca 1000 sider primær- og sekundærlitteratur på italiensk) som forårsaker 

dette og at pensumet burde derfor kanskje reduseres litt. 
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