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Presentasjon av nye representanter i programrådet for 1. avdeling   

 

Orienteringssaker 

o Orientering fra siste møte i Utdanningsutvalget v/Trine  

 

Studiesaker  

 
PR-22/20- Sluttevaluering for emnet FARM1130  

Vedtak:  

«Programrådet vet at semesteret ble påvirket av den pågående pandemien, men savner likevel 

viktige tilbakemeldinger/refleksjoner i sluttevalueringen. Studentenes tilbakemelding i de 

samtalene som ble utført kommer ikke frem av sluttevalueringen. Det kommer heller ikke 

frem om det har vært utført evaluering av semesteret/eksamensform i emnekomiteen. Alt dette 

er viktig spesielt da neste vårsemester (v2021) også ser ut til å bli påvirket av pandemien. 

Emneleder bes klargjøre dette i sluttevalueringen. Problemer rundt IT utstyr vil bli meldt 

videre da det er viktig at dette virker. Emneleder gjøres oppmerksom på at det finnes en ny 

mal for sluttevaluering.» 

 

PR 23/20- Sluttevaluering FARM1150  

 

Vedtak:  
«Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning, og ser at semesteret ble påvirket av covid 19 

pandemien. Det er gjort en grundig evaluering av emnet og emneleder/emnekomité virker godt 

forberedt for et nytt semester (v2021) som også ser ut til å bli påvirket av pandemien.» 
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Eventuelt  

Hvordan øke aktiviteten i undervisningen?  

I vår var det i enkelte emner lavt oppmøte på digitale kollokvier og få studenter som var aktive. 

Hvordan få den digitale undervisningen mer optimal? Tilrettelegging av mer studentaktivitet i digital 

undervisning.  

Det kom noen forslag ang. hvordan vi kan endre dette:   

 Gjøre kollokvier obligatoriske – vil øke oppmøte, men ikke nødvendigvis aktivitet 

 Etablere faste grupper (5-7 personer) – kan hjelpe for oppmøte og aktivitet med gjensidig 

forpliktelse innad i gruppen for å møte  samt lettere å tørre å si noe i mindre grupper med 

kjente fjes 

 Øke bruken av mentimeter og lage Quiz – kan øke aktivitet mens studenten fortsatt opplever å 

være anonyme 

 Oppfordre til å bruke video og mikrofon – lettere å få i gang en samtale når man ser ansiktet til 

de andre i gruppen 

 

Bruk av podcast/ opptak av forelesning fra zoom med lyd og uten bilde. Mange studenter savner dette. 

Skal det fortsatt være felles policy fra instituttet om at man ikke gjør det? Trine tar dette videre til 

utdanningsutvalget.  

 

Eksamen- H21 

Føringer fra fakultetet ang. eksamen. Hvordan kan man gjennomføre det på best mulig måte? Hvordan 

har informasjonen nådd ut til studentene?  

Studentene er hovedsakelig fornøyd med informasjonen som er blitt gitt fra instituttet og fakultet. 

Bedre med 4 timers hjemmeeksamen enn over en uke slik det var i vår. 

Sosiale aktiviteter for studenter 

Det er behov for møtepunkter for studenter digitalt.  Fagutvalget arrangerer Quiz. Fakultetet jobber 

med alternativ til programseminar for 1. års studenter. Programrådet for 1. avdeling oppfordrer 

fagutvalget til å gjøre en undersøkelse blant studentene om hvordan det går.  

Møtedatoer til våren- Blir satt datoer etter at undervisningen er lagt. 2-3 møter neste semester:  

Februar 

April 

Juni 

 


