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Periodiske emnerapport – RUS4124: Varieteter av russisk språk 

V10 – Emneansvarlig Jan ivar Bjørnflaten 

 

Innledning 

Periodiske emneevalueringer er en del av UiOs kvalitetssystem, og systembeskrivelsen for 

kvalitetssystemet gir mer utfyllende informasjon om evalueringene. Evalueringene skal 

dokumenteres i en periodisk emnerapport.  

 

Grunnlagsmateriale for den periodiske emnerapporten 

- Emnebeskrivelsen for emnet. 

- Statistikk over karakterer, frafall, klager (for eksempel FS-rapport 754.001). 

- Tidligere periodiske emnerapporter for emnet. 

- Tilsynssensorrapporter. 

- Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet. 

- Deltakerevaluering og ev. andre læreres og administrativt ansattes vurdering av emnet. 

 

Innhold i den periodiske emnerapporten 

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på 

grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:  

 
1. Gi en vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

- Pensum slik det foreligger synes å være av rimelig omfang. Hvorledes dette fungerer, 

varierer etter studentenes innsats. For en normalt arbeidende student burde pensum 

ikke by på problemer med hensyn til omfang 
- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

- Undervisning har form av forelesning og seminar, to undervisningstimer pr. uke i 14 

uker. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen ved oversettelse av 

pensumtekster til norsk og ved at de fremlegger deler av pensumlitteraturen i 

gruppen. Det er blitt sett på som obligatoriske aktiviteter og har erstattet en formell 

kvalifiseringsoppgave. 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 

- Dette kan anses som tilfredsstillende. Undervisningsformen krever imidlertid tilgang 

til audiovisuelle hjelpemidlersom internett og PowerPoint prosjektor) 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

- Eksamensformen er skoleeksamen. Dette har fungert tilfredsstillende, og det synes 

ikke å være grunnlag for å endre på dette. 
 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

- Som ett av de seks emner masterstudenter i russisk språk må avlegge, fungere emnet 

bra og har vakt interesse. Emnet har avfødt flere masteroppgaver i russisk språk 
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- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

- Emnet tilbys i annet semester på masternivå. Dette er rimelig ettersom studentene 

forutsettes å ha avlagt eksamen i emnet RUS4111 Kirkeslavisk i semesteret før. 

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper. 

Sannsynligvis burde forkunnskaper vært klarere definert med krav til avlagt 

eksamen i RUS4111 Kirkeslavisk og bachelor med fordypning i russisk språk, med 

presisering  av krav til avlagt eksamen i RUS 2150, Russisk språkhistorie. 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? (Nei)Hvilke?  

 

5. Forslag til forbedringer.  

Det bør innføres to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver, én i tredje eller fjerde uke, og 

én etter niende uke for å sikre seg at studentene leser jevnt og ikke tar sikte på et 

skippertak like før eksamen. Dessverre synes det som om en slik holdning er utbredt, og 

gjør det vanskelig med en jevn progresjon i kunnskapstilegnelsen. 

 

 

13.10.2010 

 


