
 

Periodisk evaluering NOAS 1100 høst 2006 
 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
Ingen forandringer for NOAS 1100 i forhold til oppsatt plan. 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
47 studenter var oppmeldt til eksamen i NOAS 1100, i alt 40 av disse møtte til eksamen. Av disse 

var det 38 som besto. Tallet på emnerapporterte (74) og undervisningsmeldte (63) viste seg ikke å 

være reelt i forhold til tallet på studenter som møtte til undervisning og som kvalifiserte seg til å gå 

opp til eksamen gjennom godkjente obligatoriske oppgaver. Det reelle frafallet på emnet er dermed 

ikke så stort som forholdet mellom tilmeldte ved studiestart (63) og tallet på de som faktisk tok 

eksamen (40) skulle tilsi.  

 

Gjennomsnittskarakteren på emnet var C (32 pst.) 

  

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
Ingen av faglærerne har noe å bemerke her 

 

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

 For få av studentene har levert inn evalueringsskjemaet, som var lagt ut i fronter etter samtale med 

studentene, som syntes det var en god idé å gjøre det slik. Dette blei også kunngjort via beskjed på 

emnesidene, samt via melding på fronter. Til tross for det, var det kun 8 av 40 som fylte ut 

evalueringsskjema for kurset. Det er ikke noe særskilt å bemerke ved de svara disse åtte har gitt.  

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Emnet har ikke tidligere vært evaluert på denne måten 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

 

- Forbedre evalueringsordningene i samarbeid med studentene og administrasjonen.  

 

-Gi et språkstøttetilbud til studenter som ikke har norsk som morsmål og som strever med å lese og å 

skrive akademiske tekster  
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