
Periodisk emnerapport MEVIT3811 – praksisplass (V17) 

 

Faglærer: Arnt Maasø 
  

Grunnlagsmateriale for denne periodiske emnerapporten  
- Emnebeskrivelsen for emnet 

- Tidligere periodiske emnerapporter for emnet (vår 2017) 

- Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet (spørreskjema vedlegg 1 + 

muntlig evaluering med studentene på siste forelesning) 

- Tilbakemelding fra arbeidsgivere (vedlegg 2) 

- Medsensors vurdering av emnet, emnebeskrivelsen og eksamensoppgavene 

 

Generelt  

Emnet fungerer veldig bra (5,9 poeng av 6 mulige på evalueringsskjemaet). Studentene er 

svært positive underveis, og gir svært gode evalueringer. Ingen er i nærheten av å stryke 

på oppgaven. Kontakt med arbeidsgivere og studenter fungerer godt gjennom 

praksisperioden. Det er imidlertid noen punkter som kan forbedres (bl.a. pga tidspress) 

og som er foreslått endret nedenfor. 

 

Pensum 
- Pensum har siden emnet begynte bestått av en grunnbok (Virksomhetens stemme) og 

selvvalgt pensum som hver enkelt student legger opp i forbindelse med oppgaven de 

skriver, og som godkjennes av faglærer. 

- Noen studenter etterlyste noe mer oppdatert felles-pensum mht. markedsføring og 

prosjektarbeid (se forslag til endringer). 

 

Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, 
obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

Undervisningen har foregått en blanding av seminarer, work-shops, forelesninger og 

fellesprosjekter (f.eks. planlegging og gjennomføring av karrieredag). I tillegg har 

faglærer vært på besøk på alle arbeidsplasser underveis i praksisperioden. 

 

Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 
Eksamen er praksisoppgave som leveres på slutten av semesteret. Alle fikk tilbud om 

veiledning i løpet av prosessen, og de fleste benyttet seg av det. Ekstern sensor brukt for å 

vurdere. 
 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva 
studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 
 

Formuleringen funger bra. 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  
 

Emnebeskrivelsen fungerer bra. Kan imidlertid presiseres at oppstartstidspunktet er tidlig i 

semesteret, og at utenlandsstudenter (som ennå ikke er ferdige med studieoppholdet) må ta 

kontakt med IMK om dette. 

 



Den muntlige evaluering avdekket imidlertid et nytt problem som dels har med informasjonen på 

web på gjøre: 8 av 11 syntes det var skummelt å søke, og flere sa de ikke hadde turt søke dersom 

de ikke hadde truffet faglæreren på høsten på en presentasjon på et ARB-emne og som oppfordret 

dem til å søke. Det viser seg at det har festet seg et inntrykk blant studentene om at det er svært 

vanskelig å komme inn på emnet. Det er derfor viktig å finne måter å formidle for studentene at vi 

ønsker studenter, at det ikke stilles svært strenge karakterkrav o.l. I den forbindelse kan vi også få 

inn informasjon om dette på web under emnebeskrivelsen. 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  
 

Siden forrige rapport er det kun gjort endringer: utvidelse av kurset i CV/søknadsskriving fra 2 til 

3 timer. Imidlertid ble det også foreslått endringer allerede da som årets evaluering bekrefter bør 

gjøres. Det gjelder spesielt rammen for verktøykurset (se nedenfor). 

  

Dessuten arrangerte studentene og faglærer i vår igjen en karrieredag for alle IMK-studentene 

(som i 2014), noe som (uvisst av hvilken grunn) ikke ble gjort i 2015 og 2016. Dette var svært 

vellykket både i 2014 og i vår, og bør bli et fast innslag. 

 

5. Forslag til forbedringer 
 
Verktøykurset har nå for mye innhold på for kort tid, som gjør at det oppleves heseblesende både 

for studenter og faglærer. Denne har også fått dårligst score i nettskjemaet (4,6 poeng av 6). 

Forslag til endringer fra V18: 

 

 Utvide innføringen i digitale verktøy til to dager (2 x 3 timer). 

 Utvide CV- og søknadsskriving fra 2 til 3 timer. 

 Utvide ’Skriv som en gud’-kurset fra 4 til 6 timer. 

 Faglærer bør ha flere møter med studentene i forkant av utplassering. (De første årene 

var faglærer mer tilstede, men har prøvd å redusere tilstedeværelsen noe de to siste 

årene. I år meldte flere studenter tilbake at de ønsket mer kontakt, bl.a. for at faglærer 

skulle bli bedre kjent med de enkelte i forkant av tildelingen av praksisplass. Dette 

samstemmer med faglærers vurdering). 

 Justere formatet på eksamen fra til 10-15 sider (krevende både å ha en innføring i 

arbeidsoppgaver, og gå nærmere inn på 1-2 case analytisk / teoretisk, på kun 10 sider). 

Tror det er mer krevende å få dette inn på 10 sider enn 15. (Denne anbefalingen 

kommer også etter samtaler og tilbakemelding fra ekstern sensor). 

 Karrieredag bør bli et fast element på emnet. 

 Vurdere å legge til en pensumbok (i tillegg til den eksisterende) om markedsføring 

eller prosjektarbeid. 

 

6. Vellykkede tiltak som kan overføres til andre emner. 

 

Selv om emnet er spesielt i IMKs fagflora, er det elementer som kan tilpasses andre emner. 

Vil spesielt fremheve læringen studentene får av å arrangere en karrieredag i samarbeid med 

faglærer, og gevinsten dette også har på det faglig-sosiale miljøet blant studentene på emnet. 

Tilsvarende arrangementer ville være mulig å gjøre innenfor andre emner. 
 


