Mal godkjent av rektor 08.06.05 etter Studiekomiteens anbefaling
Utfyllende kommentarer godkjent av studiedekanen ved HF 19.12.06. 

PERIODISK EMNERAPPORT IRSK1501 V07


Emneansvarlig lærer har ansvar for å utarbeide rapporten som skal dekke hele perioden siden forrige periodiske evaluering. I tillegg til gjennomføringsdata fra studieadministrasjonen skal rapporten bygge på vurderinger fra følgende grupper:

Lærernes og ev. det administrative personalets vurdering av 
	målgruppe/rekruttering (antall, nivå, forkunnskaper, programtilhørighet)

undervisnings- og vurderingsformene, særlig i relasjon til læringsmålene
ressurser og infrastruktur
tilsynssensorrapporter

Studentenes vurdering av bla.
	studieinformasjon og undervisningsstart 
	undervisningsopplegget 
	læringsmiljøet
	vurderingsformene
	gjennomføring av studentevalueringene

egeninnsats

Vurderingene kommenteres under de relevante punktene i malen nedenfor når det er noe særskilt å bemerke. Rapporten lenkes opp til emnesiden etter å ha blitt behandlet av instituttet. Ev. instituttinterne kommentarer som ikke skal publiseres på nett, kan følge med rapporten i et internt notat.



1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen
Med avvik menes forandringer gjennomført etter undervisningsstart pga uforutsette omstendigheter. Med endringer menes forandringer som er gjennomført og annonsert før undervisningsstart.


I henhold til emnebeskrivelsen skal undervisningen fordeles på ca 3 timer pr uke ut over semesteret. 
Med publiseringen av semestersidene ble det informert om intensivkurs med Peter Smith de to første ukene av semesteret. De resterende 16 timene med forelesninger ble fordelt ut over semesteret med to timer pr uke. Det virket som om denne informasjonen nådde greit ut til studentene.

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)
Gjennomføringsdata fremskaffes av studieadministrasjonen ved hjelp av FS-rapport 754.001. For emner med mer enn 10 studenter anbefales det at karaktergivning og stryk kommenteres i forhold til gjennomsnittet på faget og fakultetet. Når et emne har vært undervist to eller flere ganger siden forrige periodiske evaluering, kommenteres også signifikante endringer i løpet av rapporteringsperioden.

Obligatoriske aktiviteter
Emnet omfatter to obligatoriske oppgaver som må godkjennes for at studenten skal få avlegge eksamen som består av en hjemmeoppgave. 

Av de 16 undervisningsmeldte, leverte ni den første av de to oppgavene. Alle  fikk godkjent, med detaljerte tilbakemeldinger og de samme 9 leverte og fikk godkjent obligatorisk oppgave nr 2.
Åtte av de ni møtte til eksamen.

Karakterfordeling
Karakterfordelingen våren 2007 ble som følger:

A 0% 
B 25% 
C 50% 
D 25% 
E 0% 
Det var ingen stryk
Karakterfordelingen tidligere semestre har vært som følger:

Våren 2006 (10 kandidater):
A 20% 
B 10%
C 30% 
D 30% 
E 10% 
Heller ikke her var det stryk.

Våren 2004 (10 kandidater):
A 20% 
B 20% 
C 40% 
D 10% 
E 10%
Heller ikke her var det stryk

Karakterfordelingen over tre semestre blir dermed slik:
A 14,3%
B 17,9%
C 39,3%
D 21,4%
E 7,1%

Karakterfordelingen for emnet over tid er således i henhold til normalfordelingen uten store avvik. 

Vurderingsform

Kun to av åtte studenter som tok eksamen, har levert evalueringsskjemaet selv om det ble purret på. Den ene ønsker semesteroppgave i stedet for hjemmeeksamen, den andre har hjemmeeksamen som et av flere alternativ. 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av.

Begge studentene som har levert evalueringsskjemaet er godt fornøyde med undervisningen og opplegget for øvrig. Begge har trukket fram intensivundervisningen i første delen av semesteret som slitsom, men nyttig. 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives ev. mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av å kjenne til.

Selv om begge studentene synes at intensivundervisningen var nyttig, er det ikke ideelt pedagogisk og dette vil endres til neste gang emnet skal gis. Det vil da være snakk om intensivundervisning over to bolker á én uke, noe som gir en jevnere fordeling utover semesteret. 

Kommentarer de to har vedrørende pensum går på at Tim Pat Coogan er tung å lese fordi det er liten skrift, ustrukturert og for detaljert. Dessuten etterlyses en artikkel som går på Irland og EU i større grad enn det Keatings artikkel gjør. Kiberd trekkes også fram som tung av den ene av studentene. 


6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av beskrivelsene ovenfor?

Ting å fokusere på fremover:

For det første deles intensivundervisningen opp slik at førsteamanuensis II underviser intensivt i to bolker av én uke og helst ut over i semesteret, ikke ved semesterstart. 

For det andre bør pensum gjennomgås på bakgrunn av de kommentarene som har kommet selv om det kun er tilbakemeldinger fra to av studentene. Det bør særlig vurderes om det skal med mer stoff om Irland og EU ettersom dette har sentral plass i Irland etter 1900. 



