Sensorveiledning EUS4900 (Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk)
Dette emnet sensureres i form av én lengre rapport på ca 20 sider, eller to-tre
rapporter som til sammen utgjør minimum 20 sider. I tillegg skal det skrives et tre
siders sammendrag av rapporten(e).
Formelt skal oppgaven tilfredsstille vanlige krav til semesteroppgaver på masternivå
ved Universitetet i Oslo. Ellers vil formålet med emnet og prosjektsemesteret medføre
at denne oppgaven i form og innhold vil skille seg noe fra andre akademiske
oppgaver. Prosjektsemesterets formål er at studenten skal trenes i å gjøre bruk av sine
ferdigheter og sin humanistiske kompetanse i en arbeidssituasjon samt å skaffe seg
yrkeserfaring som er direkte relevant til studentens utdannelse. Prosjektrapporten(e)
skal derfor skrives over et emne som arbeidsplassen og studenten kommer frem til i
fellesskap, og skal godkjennes av veileder ved UiO. Det vil være en fordel om dette
skjer så raskt etter semesterstart som mulig. Rapportformen gjør at oppgaven naturlig
vil legge mer vekt på rapportering og fremstilling av saksforhold og mindre vekt på
teoribruk og analyse. Påstander og konklusjoner skal underbygges og dokumenteres
som i andre oppgaver, men teoribruk og komparative aspekter vil ikke være like
fremtredende som i de fleste andre akademiske oppgaver på masternivå. Derimot vil
det forventes at rapporten(e) skrives i den rapporteringstradisjon som finnes ved den
aktuelle arbeidsplass. Formen på oppgaven vil følgelig variere noe med arbeidsplass,
virksomhet og oppgavetema.
Veiledning skal foregå både fra kontaktpersonen/veileder på arbeidsplassen og fra den
formelle faglige veileder ved UiO. Normalt vil veiledningen på arbeidsplassen
fokusere på valg av tema, innhenting av materiale og profilering av tema i tråd med
arbeidsplassens behov og ønsker. Veiledning fra veileder ved UiO bør i hovedsak
dreie seg om kildebruk, oppbygging av oppgaven og selve
argumentasjonsoppbyggingen.
Emnet sensureres av veileder og emneansvarlig ved UiO med en gradert
bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.
Når det gjelder rettigheter til materialet og rapporten er det viktig å presisere at disse i
mange tilfeller vil inngå i arbeidsplassens rutinevirksomhet, og det kan være forhold
som gjør at arbeidsplassen ikke ønsker at studenten skal publisere materialet via andre
kanaler. I prinsippet vil det derfor være slik at rettigheter til stoffet vil tilligge
arbeidsplassen, dog på en slik måte at oppgaven kan sensureres ved UiO. Studenten
kan bruke materialet videre kun i forståelse med aktuelle arbeidsplass.
Emneansvarlig/programleder AAS og EAS

