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Emneansvarlig: Julián Cosmes-Cuesta  

 

1. Emnebeskrivelsen. 
 

SPA1101, V12, er et emne som er utformet i samsvar med emnepresentasjonen.  
( http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA1101/ ). 

 

Kurset har  en elektronisk side som fungerer veldig bra og som er godt integrert i undervisningen. 

(Spanskportalen: http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/spa1101/index.html ). 

 

Organisering av kurset rundt nettsiden fungerer veldig bra. Alt materialet til emnet er egenprodusert.  

Studentene var spesielt fornøyde med gruppeundervisningen, men ”klaget” på at det er få timer. 

 

Emnet har 2 timer fellesundervisning og 4 timer gruppeundervisning. Det var ikke mange studenter 

på gruppe i gruppeundervisningen (10-15 studenter), noe studentene syntes at var bra: 

(”Seminargruppenne er gull verdt. Å gå igjennom oppgaver i timene lærer i alle fall jeg veldig mye 

av”) 

 

2. Læringsutbytte. 
 

Læringsutbytteformuleringene stemmer godt overens med hva studentene forventes å kunne etter fullført 

emne. 

 

3. Vår 2012. 
 

44 studenter leverte inn den obligatoriske innleveringen; 10 fikk den ikke godkjent. 

34 studenter var oppmeldt til eksamen. 

30 gjennomførte eksamen hvorav 10 strøk. Strykprosenten var 33,0%. 

Karakterfordeling var A(3), B(5), C(6), D(4), E(2).  

 

Enkelte studenter finner nivået høyere enn forventet, noe som oftest skyldes at de ikke har lest 

emnebeskrivelsen godt nok.  

Emnet er felles for studieretninger Latin-Amerika-studier og spansk. 

Relevant kommentar fra evalueringen: (”Synes emnet er altfor vanskelig og krever altfor mye i 

forhold til det som er nødvendig å vite for de som går videre med Latin Amerika studier og ikke 

spansk som bachelor”). 

 

Alt kursmateriell finnes tilgjengelig på Fronter, noe studentene er svært tilfreds med. 

 

4. Endringer. 
 

Fra og med høstsemesteret 2010 er undervisningen fordelt på 14 uker, og eksamensformen på emnet 

er en skriftlig eksamen på 4 timer (før var det 7 uker og 3 timer eksamen). 

 

5. Forslag til forbedringer. 
 

Siden emnet er basert på egenprodusert materiale, hadde det vært ønskelig med flere ressurser for å 

videreutvikle undervisningsmateriale hvert semester. For eksempel ekstra ressurser for å kunne 

benytte Podcast i undervisningen. 
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