Emnerapport for høsten 2015
Emne (Kode+tittel)

Emneansvarleg (Namn)
Vurderingselement
1. Faglærers
(emneansvarleg) vurdering
av gjennomføring
Praktisk gjennomføring

Studieinformasjon og
dokumentasjon.
Papir kontra Miside
Tilgang til relevant
litteratur

2. Faglærers
(emneansvarleg) vurdering
av rammevilkårene:
Lokaler og
undervisningsutstyr
Andre forhold:
Forelesingsmateriale
(Eks: PPT) i Fillager:
3. Faglærers
(emneansvarleg)
kommentar til studentevalueringen(e):
Metode - gjennomføring

Oppsummering av
innspill

Ev. underveistiltak

KUVI 301
Oppmeldt: 3
Møtt: 2
Stryk: 0
Gjennomsnittskarakter:B/C
Kyrre Kverndokk

Ordinære forelesninger/seminarer. Fire faglærere,
samt en gjesteforeleser har vært involvert i
undervisningen. Emneansvarlig har hatt de fleste av
forelesningene. Oppmøtet av studenter har vært
varierende fra 4 til 1.
Bruker Mi side og mail til å kommunisere med
studentene, i tillegg til muntlig kommunikasjon på
forelesninger.
All litteraturen har vært tilgjengelig som bøker eller i
tidsskrifter. Det er ikke laget kompendier, da
emneansvarlig har betraktet framfinning av litteratur
som en viktig øvelse på MAA-nivå.

Lokalene (sem.rom SP 12/12) fungerte godt.
Forelesningene varierte mellom bruk av tavle og PP. I
en så liten gruppe fungerer ofte tavle godt. Slik var det
også her.

Muntlig samtale siste undervisningstilfelle, og som
enesamtale med to av studentene.
Evalueringen var positiv. Hovedinntrykket er at
studentene er svært fornøyde med undervisningen,
men at de syns at stoffet er krevende og at det
forventes mye av dem. Det er også blitt gitt
tilbakemelding om at det var mye nytt for dem..
Pensum kommer til å justeres. Baumans bok skal ut.
Kun første kapittel i Fornäs bok skal med. Stewarts
bok skal byttes ut med en artikkel av Löfgren. Burkes
bok skal ut. I tillegg skal Flinterud, Lundell og

Tolgensbakk vurderes. Som erstatning skal H. Kåks
avhandling inn, Kverndokks bok om naturkatastrofer,
D. Goldsteins artikkel i JAF 2015, samt C. Lindahls
artikkel i JAF 2012. Det vil også bli obligatorisk med
studentframlegg. Emneansvarlig lager en liste over
bøker der studentene kan velge ut én, og holde en
presentasjon over den.

Andre merknader

