Emnerapport for høsten 2016
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

KUVI 100
Oppmeldt: 24
Levert første obligatoriske veiledning: 18
Levert andre obligatoriske veiledning: 18
Møtt eksamen: 17
Stryk: 0
Gjennomsnittskarakter: C
Tove Ingebjørg Fjell

Ordinære forelesninger, gruppearbeid, museumsbesøk,
samt to obligatoriske innleveringer med veiledning fra
faglærer. Fire faglærere har vært involvert i
undervisningen.
Bruker MittUiB og mail til å kommunisere med
studentene.
Litteraturlisten har bestått av to bøker og ellers artikler
som ligger på nett. Linkene til artiklene er endret i
løpet av semesteret, og dette har skapt problemer for
studentene. Et alternativ til neste semester kan være å
lage et ordinært digitalt kompendium. Bøkene er
kommet svært sent inn til Akademika, og dette har
også skapt problemer når det gjelder oppgaveskriving.

Vi har hatt en rekke ulike undervisningslokaler dette
semesteret (Sydnesplassen, Sydneshaugen skole, to
ulike rom i Jussbygget). Studentene klager på dette:
Det er for mange bygninger å forholde seg til og for
ulike tider i ukene.
PPT legges i filer.

Andre forhold:
Forelesingsmateriale
(Eks: PPT) i Fillager:
3. Faglærers
(emneansvarleg)
kommentar til studentevalueringen(e):
Metode - gjennomføring Evalueringssamtale på siste undervisningsøkt.
Oppsummering av
innspill

Studentene setter pris på undervisningen, men mener
at noe av undervisningen kommer for sent til å bli
gjort relevant for oppgaveskrivingen. Lavterskel-

gruppearbeid oppfattes som positivt. Studentene
ønsker mer informasjon om hva man kan bli, gjerne i
form av en ”karriere-økt”.
Ev. underveistiltak
4. Faglærers samlede
vurdering, inkl. forslag til
forbedringstiltak.

Vi burde ha faste undervisningstider (faste dager og
tider), men dette har tidligere vist seg vanskelig å få
til. Til neste semester burde vi også gjerne hatt fast
undervisningsrom, og dette vil bli meldt inn til
rombooking.
Vi må enten lage et ordinært digitalt kompendium,
eller be studentene finne artikler i Oria. Den
nåværende ordningen fungerer dårlig. Vi har allerede
flere ganger vært i kontakt med Akademika om for
sent ankomne bøker, men dette må understrekes ved
neste bokbestilling.
Til neste semester kan vi gjerne arrangere en
”karriere-økt”, der vi inviterer inn tidligere studenter,
som kan fortelle om erfaringer fra arbeidsmarkedet.

Andre merknader

