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Svært bra.
Emnet undervises kun annethvert år, og foreleser og
emneansvarlig syns gjennomføringen av emnet ITAL302
har gått fint hver gang det tilbys. Masterstudentene er
motiverte og har opparbeidet seg god kompetanse innen
de starter studiet.
De siste årene har man hatt fokus på fantastisk litteratur,
men man studerer likevel en rekke hovedverk innenfor
italiensk litteratur.
Emnet ble studentevaluert i 2021 (med svarprosent på
83%). Evalueringen viser at studenten er svært godt
fornøyd med emnets struktur, innhold og læringsutbytte.
De liker også godt modulstrukturen og dets innhold.

Studentevalueringer

Ekstern fagfelle

Betraktninger

Emnet ble evaluert av programsensor Iørn Korzen våren
2020. Programsensorrapporten peker på at emnet er satt
sammen på en pedagogisk god måte og at pensum dekker
sentrale forfattere fra italiensk litteratur. I tillegg trekkes det
frem at studentene får mange muligheter til å bruke
fremmedspråket og til å diskutere teoretiske vinklinger.
Programsensor foreslo også å flytte den minst
tilgjengeligge forfatteren (Ariosto) til senere i semesteret
enn slik semesterplanen forelå da emnet ble evaluert, og
det har emneansvarlig tatt til rette.
Emnet ble høsten 21 strukturert etter moduler i canvas for
å innføre en undervisningsstil mer lik prinsippene for
omvendt undervisning. Dette skulle mao. åpne for enda
mer studentaktivitet under de to ukentlige treffene og
fasilitere studiet for de som ikke alltid har mulighet til å
følge undervisning pga. jobb.
Høsten 2021 ble undervisningen gjennomført i heldigital og
hybrid variant (50/50) både på grunn av covid19 og fordi vi
har studerende som ikke bor fast i Bergen. Lyden har ikke
vært på vår side hver gang (også kommentert i
studentevalueringene), og dette må fagmiljøet se mer på til
neste gjennomkjøring høsten 2023.
Fagmiljøet opplever å motta svært motiverte
masterstudenter, og dette gjenspeiles også i
karakterfordelingen i vurderingsperioden:

A: 8
B: 2
C:
D:
E:
F:
Ulike medsensorer har vært bruk under de to gjeldende
sensurene, så fagmiljøet mener at dette karakterbildet
speiler virkeligheten og ikke en inflasjon i karakterer.
Tiltaksplan

1) Beholde og utvikle modul-oppbyggingen i emnet.
Utvide repertoaret av egenproduserte videoer ved
behov og anledning.
2) Forbedre lyd/video til hybridundervisning.
3) Stadig revidering av pensum og diskusjon av
innhold.

