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

PERIODISK EMNERAPPORT for LING1100 høst 2009 


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
Ingen avvik eller endringer.

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)
Det var ikke noe reelt frafall å snakke om, dvs. at de som var til stede på undervisningen fra andre el. tredje uke stort sett også tok eksamen. Strykprosenten var som den bør være, 2 av 17 kandidater strøk til eksamen, og de 15 som bestod eksamenen fordelte seg over hele karakterskalaen. 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
---

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
---

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?	
Undervisningsopplegget har ikke vært motivert av ”forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering” eller ”andre relevante tiltak i årsplaner og lignende fra institutt og fakultet”. Foreleseren har søkt å presentere pensumstoffet på en engasjerende og avklarende måte og å sikre utvikling og forståelse hos studentene.

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
---
Andreas Sveen

