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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

Det ble utlevert evalueringsskjema for periodisk evaluering. Bare 3 av 8 returnerte de utfylte skjemaene, til tross for gjentatt purring. Studentevalueringene er gjennomgående positive.

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 slike endringer.


2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)
7 var påmeldt til 2107, 6 møtte fram og gjennomførte kurset. Ingen stryk, ellers normal karakterfordeling.
3 var påmeldt til 4117, 2 møtte fram avla eksamen, med karakterer i topp og bunn, ingen strøk.

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Kompendiet inneholdt store deler av morfologien for to utvalgte språk for at morfologiundervisningen skulle bli mer konkret (Sidaamu Afo og Mapudungun). Det fikk god respons hos de studentene som leverte evalueringsskjema.

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?	

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Studentene etterlyser mer jevnlige små-oppgaver, selv on de samtidig skriver at obligene er krevende og tar mye tid. Dette angår undervisningen heller enn organiseringen.


