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Generelt 
Emnet er for studenter som hospiterer ved en norsk utenriksstasjon. Studentene arbeider 
med kvalifiseringsoppgaver og en semesteroppgave parallelt med arbeidsoppgavene for 
oppdragsgiver.  
 
Undervisning 
Undervisningen består av veiledning studentene mottar i forbindelse med 
kvalifiseringsoppgavene og semesteroppgaven. 
To studenter fulgte emnet høsten 2018. De var begge stasjonert i New York. 
Studentene møtte veileder før avreise. Under oppholdet holdt studentene kontakt med 
veileder gjennom epost og Skype. 
 
Gjennomføring 
Emnet er svært tids- og arbeidskrevende for studentene. De fikk begge utsatt enkelte 
tidsfrister pga stort arbeidspress. Særlig er balansegangen mellom arbeid for oppdragsgiver 
og akademisk arbeid krevende. På bakgrunn av dette besluttet veileder og studiekonsulent å 
endre eksamenskravene underveis i semesteret, med sikte på å finne en mer formålstjenlig 
løsning for hvordan det akademiske og det praktiske arbeidet kan fungere supplerende til 
hverandre. Studentenes respons på disse endringene var svært positive. 
De endringer som ble iverksatt som gjeldene allerede fra høsten 2018 var en reduksjon av 
semesteroppgavens omfang (fra tidligere 20-25 sider til nå ca 10 sider), samt en tilføyelse av 
en arbeidsrapport som en ekstra kvalifiseringsoppgave. 
 
Tilbakemeldinger fra studentene 
Studentene gav i emneevalueringen uttrykk for stor tilfredshet med oppholdet, samt med 
praktisk oppfølging og faglig veiledning fra IMK. De var også svært tilfreds med endringene i 
eksamensform. 
Det som studentene opplevde særlig krevende var arbeidsmengden og det å finne tid til det 
akademiske arbeidet.  
Studentene opplever også begrenset adgang til bibliotekressurser som et problem. 
Studentene uttrykker at de har funnet det krevende å skulle selv definere og utvikle en 
problemstilling til semesteroppgaven, men peker også på at de har funnet dette lærerikt.  
 
Endringer  
Vi har revidert emnebeskrivelsen og eksamensform, gjeldende fra vårsemesteret 2019. 
Eksamensformen er nå tre kvalifiseringsoppgaver samt en avsluttende mappeevaluering 
bestående av en semesteroppgave på 10 sider samt en arbeidsrapport på 5 sider. 
Karakterskalaen er endret til bestått/ikke-bestått. Formålet med endringene er å skape en 
mer velfungerende synergi mellom studentenes hospitantarbeid og akademiske oppgaver. 
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