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1. Pensum, undervisning eksamen m.m. 

Pensum virker nå etter en del småjusteringer de siste årene av rimelig omfang. Pensumboken 

er spesialskrevet til innføringsemnene og synes å fungere meget godt. Enkelte studenter har 

savnet indeks i boken, samt fasit til oppgavene. Dette vil bli forsøkt rettet til neste utgave av 

pensumboken. 

Omfanget av undervisningen synes akseptabel. 

Emnet har to kvalifiseringsoppgaver som løses som prøve i fronter. Disse har fungert 

utmerket etter hensikten. 

Eksamenordningen synes å fungere godt. Kun 15% av de studentene som deltok i 

undervisningen kunne tenke seg en annen evalueringsform. 

 

2. Læringsutbytteformuleringene 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en meget god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen. Eksamensoppgavene er laget nettopp med 

henblikk på emnebeskrivelsen. 

 

3. Karakterer, emnegrupper m.m. 

74 kandidater var oppmeldt til eksamen, 60 møtte. Frafallet er innenfor det normale på emnet. 

Strykprosenten på emnet var høsten 2010 ganske høy, 22%. Emneansvarlig tror ikke dette 

skyldes at eksamen var spesielt vanskelig. Det virker som mange av studentene arbeider ved 

siden av studiene, og dermed får mindre tid til lesing av fag. Over 50% av de studentene som 

besvarte evalueringen svarte at de brukte 10 eller færre timer pr. uke på emnet. Dette er 

mindre enn det som forventes ved et emne på 10 stp. Snittkarakter på C er rimelig. 

Emneansvarlig som har hatt forelesningene i emnet får særdeles gode tilbakemeldinger av 

studentene.  

Emnet er rett plassert når det gjelder nivå og plassering i studieløpet. 

 

4. Endringer siden forrige evaluering 

Siden forrige evaluering høsten 2009 er en rekke trykkfeil i pensumboken rettet. Ellers er 

ingen vesentlige endringer gjort. 

 

5. Forslag til forbedringer 

Pensumboken vil bli ytterligere oppdatert og forbedret. Det vil bli forsøkt lagt inn indeks i 

boken, og fasit til (i hvertfall et utvalg av) oppgavene vil bli gjort tilgjengelig. Det kan være 

vanskelig å se forskjellen på RUS1001 og RUS1002, hvilket ikke er rart siden det strengt tatt 

kun er eksamen som er det punktet som skiller emnene. Forelesningene i RUS1001 og 

RUS1002 har til nå vært felles. Neste gang vil vi imidlertid forsøke å sette opp atskilt 

undervisning for de to emnene. Det er imidlertid viktig at vi fortsatt i emnebeskrivelsene for 

de to emnene beholder formuleringene om at RUS1001 og RUS1002 må tas samtidig da de er 

fullstendig synkronisert ”slik at studentene får en enhetlig innføring i språket. 
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