Periodisk emnerapport
RUS1001 – Innføring i russisk: Grammatikk, høsten 2013
1.
Pensum i emnet er boken Azbuka som er skrevet spesielt for innføringsemnet i russisk ved UiO.
Målet med pensumboken er å gi språkstudenter et grunnlag i russisk med spesiell fokus på
grammatikk. Pensumboken fungerte utmerket. Omfanget av undervisningen synes godt.
Undervisningen består av seks timer forelesning/seminar (3 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Emnet tas
samtidig med RUS1002.
Emnet har to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver som løses som prøve i fronter. Oppgavene fungerte
meget bra etter hensikten. Undervisningen har foregått i auditorier i Sophus Bugges hus og i Eilert
Sundts hus. Infrastrukturen der er svært god. 52,9 % av studentene som deltok i evalueringen,
beskriver Fronter som et nyttig redskap for å holde seg informert. I øvrige kommentarer ønsker en
del studenter flere undervisningstimer, og en ekstra dag med språklaboratorium.
Eksamensformen på emnet er 4–timers skriftlig eksamen, som består av både teoretiske og praktiske
oppgaver. Denne formen viser på en utmerket måte hva studentene har tilegnet seg av kunnskaper.
2.
Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en meget god beskrivelse av hva studentene
skal kunne etter avlagt eksamen. 52,9 % av studentene som besvarte evalueringen, skriver at
emnebeskrivelsen er dekkende.
3.
Emnebeskrivelsen synes å fungere tilfredsstillende. 59 kandidater var oppmeldt til eksamen, 48
møtte opp. Strykprosent på emnet var 13 %, som er innenfor det normale. Snittkarakter på C er
rimelig. Emneansvarlig som har tatt undervisningen i emnet, får meget gode tilbakemeldinger av
studentene. 35, 3 % av de studentene som besvarte evalueringen, brukte 10 til 15 timer i uken på
dette emnet, hvilket er ganske lite. Dette skyldes at svært mange studenter arbeider ved siden av
studiene, og dermed får lite tid til lesning.
Emnet synes å fungere i emnegruppen det inngår i, og det er riktig plassert med hensyn til nivå og
anbefalt semester.
4.
Undertegnede underviste i dette emnet for første gang. Følgelig kan jeg ikke kommentere endringer.
5.
I desember 2013 kom 2. utgave av pensumboken Azbuka. Den er oppdatert og forbedret som betyr
at studentene kan få enda mer utbytte av denne boken. Boken har gloselisten til bokstavdelen, fasit
til oppgavene, samt videofiler og lydfiler til grammatiske oppgavene og tekstene.
Det er viktig at RUS1001 og RUS1002 fortsatt tas samtidig siden de er fullstendig synkronisert.
Høsten 2013 var det ikke obligatorisk å følge undervisningen. Som følge var det kun 28 % av
studentene som møtet opp. Dette synes å være svært lite, derfor vil vi innføre obligatorisk oppmøte
til høsten 2014.
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