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Dato:   
 

3/2-2009 Saksnr.: 2008/811 Sakseier:  

Periodisk emnerapport for FRM5820 våren 2008 
 
1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 
 
1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 

Det var noen deltagere som hadde kollisjon med andre aktiviteter og som derfor ikke 
var tilstede under alle kollokviene. De fleste greide allikevel å legge ut sine 
kollokvieoppgaver på Fronter. I de tilfellene ble dette lagt fram av foreleser og 
diskutert med deltagerne. Det ble i enkelte tilfeller også bruk tilsvarende besvarelser 
som ble foretatt av deltagere ved FRM5820 vår 2007.                                                  

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 over kvantitative 
gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Det var 9 studenter med karakterfordeling: A:1, B:4, C:3, D:1 
 

1.3. Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? 
Hvordan ble dette fulgt opp? 
Deltagerne gav inntrykk av tilfredshet med forelesningene. Det ble oppfordret til 
spørsmål underveis i forelesningen Ingen spesiell oppfølging 
 

1.4. Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? 
Hvordan ble dette fulgt opp? 
Deltagerne gav inntrykk av at fagområdet (immunologi) er svært komplisert og rik på 
detaljer. Det ble kommunisert til deltagerne at forståelsen av hovedprinsippene er 
viktigere enn detaljene, men en viss grad av detaljer er det ikke mulig å unngå. 
Immunologi er komplisert, men også tilsvarende interessant. Noen forenkling av 
detaljnivået bør kanskje gjøres til neste kurs.  
 

1.5. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 
Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? 
Denne perioden er Fronter tatt aktivt i bruk med utlegging av forelesningene, 
kollokviene og besvarelsene av disse. E-post kommunikasjon gikk også over Fronter 
systemet. Dette vil bli videreført ved neste kurs sammen med en mulig forenkling av 
detaljnivået. 

 
2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
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