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Periodisk emnerapport RUS 2102 H11 (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): Emnet i sin nåværende form trenger en gjennomgående 
revurdering. På bakgrunn av revurderingen må et nytt pensum utarbeides. Emnet omfatter  nå 
øvelser i lesning av russiske tekster og oversettelse av disse til norsk. Eksamen derimot 
omfatter utelukkende oversettelse fra norsk til russisk. Så vel undervisning og eksamen bør 
omfatte oversettelse så vel fra som til russisk. 
-  
Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 
aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver): For å kunne oppnå målet med emnet, nemlig å bringe 
studentene opp nivå B1 (Threshold level), må undervisningen i størst mulig grad bestå av 
øvelser hvor studentene deltar aktivt. Dette bør innebære ukentlige øvelser med innlevering 
hvor læreren står for retting og veiledning. Siden dette dreier seg om ferdighetstrenging vil 
beste resultat oppnås ved at undervisningen spres utover hele semesteret og ikke bestå av 
skippertaksperioder. Dersom studenten har ukentlige innleveringer, vil sannsynligvis en 
enkeltstående kvalifiseringsoppgave ha lite for seg. Den art undervisning som det er tale om 
her, vil bli best ivaretatt av en kvalifisert morsmålstaler. Det bør videre innføres obligatorisk 
oppmøte (70%) med oligatorisk innlevering av 70% av oppgavene for å kunne fremstille seg 
til eksamen. 
-  
- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.): Alt dette synes å være på plass. 
-  
- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform): Eksamen bør endret til å omfatte to 

oppgaver: a) oversettelse av ukjent tekst fra russisk til norsk og b) oversettelse av ukjent 
tekst fra norsk til russisk. Karakteren fastsettes ut fra enhelthetsvurdering av besvarelsene. 

 
2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 
kunne etter avlagt eksamen?: Antakelig, men dette bør vurdering i sammenheng med revurdering 
av emnet. 
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3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Antakelig, men dette bør vurdering i sammenheng 
med revurdering av emnet. 
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.  
- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  
- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  
 
4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  
 
5. Forslag til forbedringer:  
Ferdighetsemner av den art som RUS2101 krever betydelige undervisningsressurser. Dersom det 
legges til grunn av studentene egenaktivitet har et omfang som skissert her og som er klart 
påkrevet for å oppnå et tilfredsstillende resultat, krever dette av læreren ukentlig retter alle 
innleverte oppgaver. Med et studenttall på 14 (som H11) vil dette kreve en omregningsfaktor som 
er langt høyere enn 3. Retting av 14 innleverte oppgaver krever antakelig én dags arbeide pr. uke. 
I tillegg kommer forberedelser til to ukentlige undervisningstimer, samt gjennomføring av disse. 
 
 


