Studiekvalitetsmelding 2020 frå Senter for vitskapsteori
Senter for vitskapsteori underviste underviste i 2020 fylgjande emne på BA/MA-nivå: VIT216 Kunstig
intelligens: Visjonar, realitetar og framtidige konsekvensar (VÅR 2020) og VIT212 Klima: Hva vet vi? Hva
bør vi gjøre? (HAUST 2020)
Emna er begge svært aktuelle og tiltrekkjer seg studentar frå dei fleste fakultet. 39 studentar fullførte
emne våren 2020 og 26 fullførte hausten 2020. I eigenevalueringane frå emneansvarleg kjem det fram
at studentane sine evalueringar av emna er gode, men at dannelsesemna er krevjande emne for
studentane fordi dei er tverrfaglege og nyttar litteratur frå svært ulike fagfelt, at det har vore relativt
mykje litteratur på emna og at studentane har stor arbeidsmengde fordi mange tek emna i tillegg til
ordinær studieprogresjon. Mengda av litteratur vart justert våren 2021, og det vil vere interessant å sjå
korleis dette gir utslag i studentevalueringane.
Samla har SVT ein god del lågare studiepoengproduksjon i 2020 enn i 2019 (5,8 årseiningar mot 9,1
årseiningar), sjå vedlegg 1 Studiepoengproduksjon, og ligg meir på nivå med produksjonen frå 2018 (5,7
årseiningar). Årsaken til dei høge tala for 2019 var at emne VIT216 Kunstig intelligens: Visjonar,
realitetar og framtidige konsekvensar vart undervist for fyrste gong og var svært populært med 77
studentar som gjekk opp til eksamen. Det ligg i dannelsesemna sin natur at di nyare og meir aktuelle dei
er, jo fleire studentar tiltrekkjer dei seg.
Planar framover
SVT planleggjer å utvikle eit emna med pandemiar som tema, og dette vil sannsynlegvis vere klart frå
våren 2022. Emnet blir utvikla våren 2021 under emnekoden VIT211. I tillegg arbeider vi med det toårige masterprogrammet i berekraft som SVT har programansvar for og som skal ha oppstart hausten
2021.
Smitteverntiltaka og undervisninga
Smitteverntiltaka som vart sette i verk i mars 2020 hadde lite innverknad på undervisninga ved SVT i
vårsemesteret ettersom det meste av klasseromsundervisninga allereie var ferdig for semesteret på det
tidspunktet. Unntaket var eit kurs ved Det psykologiske fakultet PS901, som vart avlyst og flytta til 2021.
Haustsemesteret var undervisninga stort sett digital på danningsemna, noko som fungerte relativt bra
sett i lys av tilbakemeldingar frå undervisarar og studentar.

