
Periodisk emnerapport Tysk 4506, høstsemester 2014 

 

 

1. Gi en 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). 

 

Pensumet til emne TYSK4506 - Tysk kulturkunnskap: Tyskland og Norge: tysk-norske forbin-

delser gjennom tidene har et tilstrekkelig omfang med en variert vanskelighetsgrad. Både stu-

dentene og læreren har holdt foredrag og vi hadde interessante diskusjoner. Vi har også invi-

tert en ekspert fra Utenriksdepartement (UD). Det ble brukt forskjellige medier, bl.a. film, 

bilder og musikk som ga et variert undervisningstilbud. Studentene var fornøyd med hele opp-

legget. Hjemmeeksamen er en fornuftig eksamensform. Studentene var engasjerte og motiver-

te. Undervisningsrommet var i orden. Teknikken fungerte bra. 

 

 

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

skal kunne etter avlagt eksamen? 

 

Tysk 4506 behandler et bredt utvalg av norsk-tyske temaer i ”den lange historien” mellom de 

to land og belyser en rekke forskjellige aspekter i landenes forhold: kunst og kultur, utdanning 

og vitenskap, næringsliv og energi, politikk og sosiale forhold, teknikk og kommunikasjon, 

natur og miljø, reise og mobilitet, sport og underholdning og hverdagsliv. Eksamensoppgave-

ne viser at studentene ble grundig kjent med forholdet mellom Tyskland og Norge med ho-

vedvekt på det 19. og 20. århundre. 

 

 

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. 

 

Emnebeskrivelsen fungerer bra. Karakterfordelingen 2 x A, 3 x B, 1 x C, 1 x D må anses som 

normalt. Alle påmeldte studenter har fullført kurset. Evalueringen viser at studentene er veldig 

fornøyd med undervisningen. Emnet fungerer bra i alle emnegruppene og emnet passer godt 

for MA-studenter i tysk. Emnet er også riktig definert med hensyn til påkrevde forkunnskaper. 

 

 

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

 

Undervisningsplanen ble tilpasset. 

 

 



5. Forslag til forbedringer. 

 

Det er foreløpig ingen grunn til forbedringer. 


