Emnerapport 2012/høst
Emnekode og navn: TEAT302
Prosjektskildring (masteroppgåve)

Faglærers vurdering av gjennomføring
Praktisk gjennomføring:
Ingen problemer med den praktiske gjennomføringen. I studentevalueringen fremhevet
en student at det var uheldig at en oppsatt innleveringsfrist ble flyttet fra en dato til en
annen. I et emne som dette, som dreier seg om utviklingen av individuelle
prosjektbeskrivelser, kan det imidlertid være nødvendig med en vis fleksibilitet mht.
innleveringsfrister og felles seminarer.
Strykprosent og frafall:
Av 7 studenter gjennomførte 5 med karakteren bestått. En fikk ikke bestått og en valgte,
etter gjennomføring av obligatoriske aktiviteter, å trekke seg fra endelig eksamen.
Studieinformasjon: Har fungert bra.
Tilgang til relevant litteratur:
Pensumlitteratur er individuell, og tilgang har fungert bra.

Faglærers vurdering av rammevilkårene
Lokaler og undervisningsutstyr. Ved de to innledende forelesninger og seminarer var
det problemer med datautstyret (prosjektoren) i rom 217, Sydnesplassen 12-13.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)
Det ble benyttet elektronisk evaluering mede i alt 6 spørsmål, hvorav noen skulle
besvares med grad av fornøydhet mens andre spørsmål etterspurte kommentarer og
innspill fra studentene.
I alt 5 ut av 7 studenter har respondert på evalueringen.
På det generelle spørsmålet: «I hvilken grad er du generelt fornøyd med emnet?» svarer
alle «svært fornøyd»
Studentene ble videre spurt om synspunkter på vektingen mellom forelesning, seminar
og individuell veiledning. Studentene sier seg gjennomgående godt fornøyd med
vektingen.

Flere fremhever verdien av kombinasjonen av individuell veiledning og felles
oppgaveseminarer med fremlegg, og to studenter fremhever også verdien av faste
innleveringsfrister.
En student kommenterer undervisningen med å si at vedkommene kunne ønske seg mer
undervisning og veiledning direkte i forhold til valg av emne for masteroppgaven og en
mer direkte innholdsforståelse av både prosjektbeskrivelse og masteroppgave.

Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak:
Faglærer er meget fornøyd med de positive tilbakemeldinger fra studentene, hvilket
stimulerer til videre innsats i kommende semestre innen den formen som emnet nå har.
Tilbakemeldingen om å forsøke å være mer konkret innholdsmessig fokusert i forhold
til både prosjektbeskrivelse og masteroppgave vil bli etterstrebet. Men samtidig er
undervisningen nødt til å være forholdsvis generell, i hvert fall i felles seminarer.
Viktig med faste frister for innleveringer, og at disse overholdes både av lærer og
studenter.

