
Undervisningsplan 2015 

OBS: undervisningsplanen er under utarbeidelse. Endringer kan forekomme. 

Tidspunktene varierer fra uke til uke, så sjekk dag, klokkeslett og rom nøye. Bortsett fra første 

gang begynner samtlige timer presis på hel time, uten noe «akademisk kvarter»! Husk at all 

undervisning er obligatorisk på MEVIT3811. 

Praksisperioden er fra 2. mars til 30. april (8 uker). 

 

Dato Undervises av Tid og 
sted 

Tema/ Innhold Kommentarer 

Mandag 
12.01.2015 

Maria Utheim 208 (0 
etg., til 
venstre 
for 
heisen). 
Tid: kl. 
10.15 – 
12.00 

Introduksjon til emnet MERK: De som kan spiser 
lunsj sammen i kantina fra 
klokka 12. Håper så mange 
som mulig vil være med på 
dette. 

Mandag 
19.01.2015 

Maria Utheim 208. Kl. 
10.00-
12.00 

Om det moderne 
arbeidslivets 
samarbeidsformer, 
ferdigheter og 
kompetansebehov. 

 

Mandag 
26.01.2015 

Karrieresenteret 208. Kl. 
09.00-
12.00 

Kurs i CV- og 
søknadsskriving 

 

Onsdag 
28.01.2015 

Benedicte Bratt 
Jakhelln 
(Skansa) og 
Benedikte 
Birkeland 
Salvesen 
(Trigger) 

208. kl. 
17.00-
20.00 

Kurs i muntlig 
presentasjonsteknikk 

MERK: 3-timers økt på 
torsdag ettermiddag / kveld 

Torsdag 
05.02.2015 

Benedicte Bratt 
Jakhelln 
(Skansa) og 
Benedikte 
Birkeland 
Salvesen 
(Trigger) 

208. kl. 
17.00-
20.00 

Kurs i muntlig 
presentasjonsteknikk 

MERK: 3-timers økt på 
torsdag ettermiddag / kveld 

Mandag 
09.02.2015 

Maria Utheim 202. Kl. 
09.00-
13.00 

Bruk av digitale 
verktøy (excel, google 
docs mm) 

Ta gjerne med egen 
datamaskin hvis vil bruke 
programvare du har på 
denne. Ellers bruker vi nye 
Mac-er på 202. 

Torsdag Rune Wikstøl, 207. Kl. Skriv som en gud på Rune Wikstøl er NTBs 



12.02.2015 språkrøkter i 
NTB 

09.00-
13.00 

ikke-akademisk språkrøkter. Han 
er journalist med lang 
erfaring fra dags- og 
ukepresse og som 
foredragsholder. Han er 
ansvarlig for NTBs 
språknorm og boken NTB-
språket. Han sitter i juryen i 
NTBs språkpris, 
samarbeider med STUP, og 
fikk pris for årets kursholder 
av 
Kommunikasjonsforeningen 
i 2012. 

Mandag 
23.02.2015 

Maria Utheim 208. Kl. 
10.00 – 
12.00 

Oppsummering og 
forberedelse til 
utplassering 

 

Fredag  
27.03.2015 

Maria Utheim 207. Kl. 
13.00-
16.00 

Midtveisevaluering og 
presentasjoner 

Merk: Alle vil ha fri fra 
vanlig arbeid denne dagen 
og møtes kl. 13.00 på IMK. 
Hyggelig hvis vi kan møtes 
til lunsj før dette (kl. 12.30). 
Bruk ellers formiddagen til 
litteratursøk på 
Universitetsbiblioteket. 

Fredag 
08.05.2015 

Maria Utheim 208. Kl. 
10.00-
12.00 

Evaluering av emnet 
og drøfting av 
oppgaver 

Merk: Individuell 
veiledning på oppgaven 
avtales nærmere med Maria. 

 

http://www.kommunikasjon.no/bransjen/nyheter/vinnerne-av-årets-kursholdere-2012

