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Gjennomføring av emnet  

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

 
Emnets semesterside HØST 2010: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT5100/index.xml 

Alle registrerte studenter mottok detaljert undervisningsplan via epost. Fronter ble benyttet i stor 

grad, og forelsningsnotater og annen viktig infomrasjon ble publisert her. Fronter fungerte godt som 

verktøy for undervisning og informasjon. Bruk av Fronter i undervisningen vil videreføres.  

Undervisningen foregår intensivt, fra august til september,  før studentene går ut i 10 ukers 

internship i ENT4210 i oktober. Siste innlevering i emnet hadde frist 17.desember. Emnet er ment 

som en forberedelse til masteroppgaven.Forelesningene ble gjennomført av Truls Erikson, og en 

rekke gjesteforelesere. Undervisningsrom har vært Møterom 9, lokalisert i forskningsparken.   

 

Det er ingen avvik fra emneplanen. Emnet har obligatorisk oppmøte og studentene må bestå alle 

aktivitetet for å oppnå karakter i emnet. Kurset benytter tallkarakterer, på skala der bestått er A til E, 

og F står for stryk. Eksamensmeldte studenter var 18, og 18 studenter bestod emnet.  

Gjennomsnittskarakter var B, og dette stemmer overens med fjorårets resultat.   

 

Indikasjoner på særlig god kvalitet 

Oppmøtet var svært godt, og det var kun unntaksvis at noen av studentene var borte fra 

forelesningene.  

 

Indikasjoner på sviktende kvalitet 
Ingen.  

Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

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

forbedringer kan og bør gjøres. 50% av studentene svarte på evalueringens som ble sendt ut via 

nettskjema. Tilbakemeldinger går hovedsakelig på at arbeidsmengen er for høy, og at det ønskes 
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bedre samkjøring med ENT4210 (intership).  Omrking halvparten av tilbakemeldingene viste at 

studentene følte at emnet forberedte dem på masteroppgaven, og at de lærte hvordan lese og finne 

akademiske artikler med mer. Andre halvpart følte at emnet kan forbedres slik at det blir mer 

relevant iforhold til masteroppgaven, særlig da iforhold til  metode og forskningsspørsmål. Faglærer 

kommenterer at studentene opplever nok dette emnet som noe stressende da det kjøres intensivt, 

hovedsakelig i september før studentene går ut i internship i 10 uker. En av årsaken er at det er to 

innleveringer, da det er et krav om at de skal gjennomføre ett miniprosjekt, og i tillegg må de lage et 

forskningsforslag knyttet til masteravhandlingen i det påfølgende semesteret. For neste studieår vil 

vi justerer dette slik at det hele blir litt mer smidigere.  

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

vurdering vil foretas etter neste års kull 

 

Med hilsen 

 

Truls Erikson 

Senterleder 

      Tone Rove Nilsen 

      Førstekonsulent 
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