
Periodisk emnerapport for RUS2150/4150 Vår 2015. 
Emneansvarlig: Jan Ivar Bjørnflaten 
1. 
Innledning. Innføring i slavisk og russisk språkhistorie RUS2150/4150 har 

vært undervist siden våren 2007. Emnet er et “heisemne”. Det er obligatorisk 

for bachelor i russisk språk og for alle masterstudenter i russisk språk som 

ikke har avlagt eksamen i RUS2150. 
Pensum. Hoveddelen av pensum i emnet dekkes av kompendiet Innføring i 

slavisk og russisk språkhistorie, 94 sider, skrevet av Jan Ivar Bjørnflaten. I 

noen utstrekning brukes Eldre slaviske tekster også av Jan Ivar Bjørnflaten. I 

store trekk kreves det kjennskap til  “Morphology” in A. P. Vlasto, A 

Linguistic History of Russia to the End of the Eighteenth Century. Pensum 

har fungert god og ansees for å ha et passende omfang. 

Undervisningen består av 14 dobbeltimer fordelt over vårsemestret med 

krav til 70% fremmøte. Det er én kvalifiseringsoppgave som skrives hjemme 

over en 14 dagers periode uten undervisning. Studentene forutsettes å ha lest 

relevante deler av pensum til undervisningstimene. Emnet har alltid hatt god 

tilstrømning. V 2015 hadde emnet sitt hittil største studenttall med 21 

påmeldte, samt tre personer som bad om å få følge undervisningen for 

eventuelt senere å gå opp til eksamen.  

Ressurser og infrastruktur er tilfredsstillende. I fremtiden må det bestilles 

iallfall ikke mindre rom for at alle studenter skal få plass. PowerPoint-utstyr 

er påkrevet. 

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen uten bruk av hjelpemidler. Tidligere 

eksamsnoppgaver blir gjennomgått på de siste underviningstimer. Denne 

eksamensformen har fungert godt og bør opprettholdes. 

Eksamensresultatene fulgte en rimelig fordeling med tre A-er og tre F-er, og 

de øvrige rimelig fordelt mellom disse to karakterene. 

2. 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en rimelig god 

beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen. 

3. 

Emnebeskrivelsen fungerer godt, og emnet fungerer utmerket i den 

emnegruppe det inngår i. Emnet er plassert helt på slutten av bachelorstudiet 

og er riktig plassert der. Emnebeskrivelsen bør redigeres en smule, særlig 

med hensyn til behandlingen av standardspråket som det har vist seg ikke å 

være mulig å få tid til. 

4. 

Endringer i pensum og opplegg er ikke blitt foretatt siden forrige periodiske 

evaluering. 



 

5. 

Forbedringer må i første hand knyttes til studentenes forberedelser til 

undervisningen, samt styrket aktivitet fra studentenes side. Innføring av en 

tidlig, mindre av omfang kvalifiseringsoppgave, kunne være et 

hensiktsmessig tiltak i så måte. 

 


