
Periodisk evaluering av Slav1001 (Ukraina: kultur, historie og 
politikk) H2014. 
 
Emnet ble første gang gjennomført H2014. En forutsetning for 
gjennomføringen av emnet var engasjering av eksterne forelesere. I 
tillegg til ILOS egne Geir Flikke og Jan Ivar Bjørnflaten, underviste Tor 
Bukkvoll fra FFI, mens hovedtyngden av undervisningen ble gitt av Per 
Anders Rudling fra Lunds universitet. Undervisningen over 12 uker ble 
fulgt regelmessig av mellom 20-25 studenter, hvorav 18 møtte til 
eksamen og 17 bestod. 
 
1. 
Pensum ble satt sammen gjennom et samarbeid mellom alle 
foreleserne og gjort til gjengelig enten gjennom Akademika bokhandel 
eller ble lagt ut på emnesiden. 
Undervisningen gikk over 12 uker, hvorav  6 ble undervist av Per 
Anders Rudling og de øvrige fordelt på Tor Bukkvoll, Geir Flikke og Jan 
Ivar Bjørnflaten. Kun studenter med 70% godkjent fremmøte fikk 
anledning til å fremstille seg til eksamen. 
Ressurser og infrastruktur forekom tilfredsstillende. I 
studentevalueringen ble det imidlertid klaget på luftkvaliteten i 
undervisningsrommet – med rette. Et større undervisningsrom ville 
vært på sin plass for en så stor gruppe mennesker. 
Eksamensordningen som fire timers skoleeksamen fungerte 
tilfredsstillende. Eksamensoppgavens form bør legges ut på emnesiden 
hvor det presiseres at alle spørsmål må besvares for å oppnå  bestått 
karakter, dvs. minimum E. 
 
2.  
Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen er 
tilfredsstillende. 
 
3.  
Av 18 fremmøtte til eksamen bestod 17. Karakterene følger en rimelig 
fordeling: A:3, B:1, C:5, D:6, E:2, F:1. Det er innkommet én klage på 
karakteren E. Siden emnet ikke krever spesifikke forkunnskaper, kan 
det fremstå som vel krevende for studenter som kommer direkte fra 
VGS.  
 



5. Det burde fremgå i emnebeskrivelsen at selv om det ikke kreves 
spesifikke forkunnskaper, så anbefales det for studenter som har en viss 
studieerfaring.  Kulturdelen i emnet har kommet for lite frem og bør 
styrkes neste gang emnet tilbys, samtidig som det bør understrekes at 
emnet verken er rent statsvitenskapelig eller historisk, men et 
områdeemne i  tradisjonell betydning. 
 
 
Jan Ivar Bjørnflaten, 
tirsdag 9. Februar, 2015 


