
Periodisk evaluering SEU3010 2012V 

 

1. Gi en vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang): Tilfredsstillende. 

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

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver): Se nedenfor om kvalifiseringsoppgaver. 

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

ressurser m.m.): Tilfredsstillende. 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform): Tilfredsstillende. 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter avlagt eksamen? – Ja. 

 

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.  

- Intet å kommentere om ovenstående. 

 

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

Ingen endringer. 

 

5. Forslag til forbedringer.  

Resultatet 2012V var bedrøvelig med en B, en E og en F. Man kan si at studenter som ikke 

gjør bruk av veiledningstilbudet kan ha det så godt, men på den annen side tjener instituttet 

bare penger på studenter som består. Man kan derfor vurdere å utvide de obligatoriske 

aktivitetene, og det med aktiviteter som gjør denne prøven i vitenskapelig forfatterskap enda 

mer lik på det virkelige liv: 

 

Aktivitetene er nå to: innsendelse av foreløpig utkast og vurdering av en medstudents 

foreløpige utkast i løpet av et seminar med obligatorisk deltagelse og tidsbruk 30-45 minutter 

pr oppgaveutkast. Vurderingen skal framføres muntlig. Vi kan utvide dette slik at studenten 

må utarbeide en handout med hovedpunkter eller en PowerPoint-presentasjon. Denne må 

innleveres til faglærer senest tre virkedager etter seminarframførelsen, med innarbeidelse av 

andre medstudenters og faglærers kommentarer som er fremkommet under seminaret. Når 

den er mottatt, kan aktiviteten godkjennes. 

 

Ny obligatorisk aktivitet, nr 3: senest 4 (5? 6?) uker før eksamensdato skal studenten 

innlevere et nytt oppgaveutkast. I tillegg til utkastet skal det leveres en oversikt over hvordan 

de enkelte punktene i vurderingen er tatt hensyn til i det nye utkastet, eventuelt en 

grunngivelse for at det er valgt ikke å ta hensyn til gitte punkter. Studenten bør kontakte 

faglærer for veiledning før innlevering av denne versjonen, men det er ikke obligatorisk. 
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