
 
 
 
PERIODISK EMNERAPPORT VÅRSEMESTERET 2008 FOR  
KUN2141/4141: Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio i lys av  
monument og kontekst. 
Emneansvarlig: Leif Holm Monssen 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1-Beskrivelse og kommentarer til eventuelle avvik og endringer i emnebeskrivelsen. 
Det har ikke funnet sted verken avvik eller endringer. Emnet ble gjennomført for første gang 
våren 2008. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-Kommentarer til kvalitative gjennomføringsdata på emnet (karakter, stryk og 
frafall). 
De 11 studentene (7 bachelor; 4 master) som deltok på kurset  var meget motiverte og 
utviste stor aktivitet. Dette ble bekreftet gjennom de gode karakterene på 
semesteroppgavene (2 A-er; 7 B-er og 2 C-er). Den høye grad av engasjement kan nok delvis 
tilskrives det forhold at kurset kombinerer forelesnings- og seminar-aktivitet med en ukes 
ekskursjon til Vicenza- noe som ble lovpriset. (”Fabelaktig-endelig et renessansefag ved 
Blindern!”) Ingen stryk eller frafall. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet. Hvordan er de fulgt opp? 
De studentene som fylte ut skjema for studentevaluering  gav uttrykk for at de var svært godt 
fornøyd med dette emnet. Det er derfor god grunn til å ta vare på (eventuelt finpusse på) 
emnets innhold/form slik det foreligger. Alle studentene (også under den muntlige 
evalueringen på tampen av kurset) ønsket imidlertid mer undervisning før og etter reisen til 
Vicenza. Det er derfor grunn til å ta dette ad notam: De 5 dobbelttimene avsatt til 
undervisning før avreise og den ene dobbelttimen etter tilbakekomst, bør nok økes i alle fall 
til i alt 8 neste gang emnet kjøres. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4-Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Ingen slike indikasjoner. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5-Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 
Siden emnet er nytt så vil det være grunn til å se nærmere på undervisningsform, innhold og 
undervisningsmedier før neste gjennomføring. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6-Forslag til tiltak for å forbedre emnet. 
Emnet kan forbedres ved mer undervisning rettet mot fordypning og diskusjon. Alle 
administrative tiltak vedrørende ekskursjonen falt på emneansvarlig-noe som ble svært 
tidskrevende. En delvis avlastning (jfr administrasjonen) ville være et gode-også mht løsning 
av eventuelle unødvendige praktiske problemer underveis. 


