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Gjennomføring av emnet  

Emnet gikk høst 2010. Emneansvarlig er Truls Erikson. Truls er professor og senterleder ved SFE. 

Foreleser er Tronn Skjerstad, førsteamanuensis II.  Emnet består av 10 ukers internship, og 3 

praksisseminarer. 

 

Emnets semesterside HØST 2010: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4210/index.xml 

Studentene mottok informasjon på e-post og via Fronter. Bruk av Fronter i undervisningen vil 

videreføres. Første dag i internship var mandag 4. oktober. Internshipet har en varighet på 10 uker, 

der det ble holdt praksisseminar 19.oktober, 9. november og 23.november. Siste dag av internship 

var 10.desember. Undervisningssted for praksisseminar var undervisningsrom 9 i 

Forskningsparken. Det ble ingen avvik fra emneplanen. Eksamen består av refleksjonsoppgave etter 

internshipets slutt. Emnet har obligatorisk oppmøte og studentene må bestå alle aktiviteter for å 

oppnå karakter i emnet. Kurset benytter vurderingen bestått/ikke bestått. Eksamensmeldte studenter 

var 18 og 18 studenter bestod emnet. Dette emnet ble også gjennomført av 10 studenter fra HIB, 

som hadde internship i Bergen etter gjeldene samarbeidsavtale. Det gir totalt 28 studenter som 

bestod emnet. 

Indikasjoner på særlig god kvalitet 

Emnet krever oppmøte fire dager i uken når internshipet er i gang. Cecilie M. Sundet (rådgiver og 

ansvarlig for internship ved SFE) og Daniel Leunbach (prosjektleder) møtte studentene og fulgte de 

opp ute på arbeidsplassene. Karriereveiledning ble gitt fra Karrieresenteret ved UIO i forkant av 

kursstart (juni 2010). 

 

Indikasjoner på sviktende kvalitet 

Ingen.  

Forslag til tiltak for å forbedre emne 

Det ble gjennomført studentevaluering i emnet, denne evalueringen viser at emnet fungerer, men at 

forbedringer kan og bør gjøres.  50 % svarte på evalueringen som ble sendt ut via nettskjema. 

Tilbakemeldinger går hovedsakelig på at studentene ønsker mer informasjon og oppfølging i 

forkant av internshipene. Mange studenter klarte å finne internship på egenhånd, men enkelte 
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etterspør mer veiledning og oppfølging fra senterets side. Studentene ønsker også mer relevante 

praksisseminarer. 

 

Faglærer kommenterer at dette intenship- emnet oppfattes som veldig populært, men har et for svakt 

teoretisk fundament. Emnet er satt opp slik at studentene skal reflektere over teori og egen praksis, 

med utgangspunkt i teori fra andre emner. Dette justeres for fremtiden til å være med et eget 

teoripensum for emnet. Denne forandringen fremtvinges også av at kullet har blitt betydelig større, 

og dialogmøtene vil med dette utgangspunktet bli mer meningsfulle. Leseprøver innføres også.Det 

er også foreslått endringer slik at ENT4210 samkjøres bedre med ENT5100 som undervises samme 

semester. 

Vi vil undersøke hvilke endringer det er hensiktsmessig å gjennomføre for høst 2011. En ny 

vurdering vil foretas etter neste års kull 

 

Truls Erikson 

Senterleder     Tone Rove Nilsen 

      Førstekonsulent 
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