Undervisningsmelding religionsvitenskap vår og høst 2011
Rapportering fra emner
I 2011 ble det undervist i alle ordinære emner (RELV101, RELV102, RELV103,
RELV105, RELVI250, RELV301, RELV303, RELV306, RELV350). Det ble videre
tilbudt følgende spesialiseringsemner om våren, RELV 221/321 Nyreligiøsitet,
RELV227/327 Religion og menneskerettigheter. Stipendiater hadde ansvar for to
forskjellige spesialiseringsemner (RELV202/302), nemlig Religion, evolusjon og
kognisjon samt Islam og kjønn. Om høsten ble følgende emner tilbudt: RELV
208/308 Sami Religion, RELV222/322 Religioner i antikken, RELV225/325 Islam,
RELV 226/326 Norsk kristendom, RELV228/328 Religion and Politics I, RELV
229/329 Religion and Politics II. I tillegg ble det undervist i programmet Religious
Roots of Europe.
RELV101 ble flyttet fra høst til vår i 2011 på grunn av tilpasning til bachelorprogrammet. Emnet ble derfor tilbudt både høst 2010 og vår 2011, noe som gjorde at
det var færre studenter enn vanlig på dette emnet våren 2011. RELV103, Hinduismen,
buddhismen og andre asiatiske religioner, ble tilbudt både vår og høst 2011 som ledd i
flytting av dette emnet til høsten.
Emnene har stort sett en dobbeltforelesning i uken, men på RELV 101 og RELV 105
er det to dobbelttimer i uken. På flere av emnene tilbys det kollokvier og
seminarundervisning. Noen emner har hatt spesielle tilbud, som f.eks. byvandring og
museumsbesøk på RELV226/326.
Religionsvitenskap deltok med to forelesninger på Faglig-pedagogisk dag.
Praktisk gjennomføring
Kursene har vært gjennomført på en god måte. Samspillet mellom administrasjon og
vitenskaplig ansatte har fungert utmerket når det gjelder planlegging, administrasjon
og gjennomføring av undervisningstilbudene.
Strykprosent og frafall
Gjennomstrømningen av masterstudenter er bra. Strykprosenten er null eller svært lav
på de fleste emner. Unntak er fortsatt RELV103, som i vårsemesteret hadde 27 %
stryk. Fra 2012 er det imidlertid innført en obligatorisk innlevering i løpet av
semesteret, som mest sannsynlig vil få strykprosenten ned. På RELV105 strøk til
sammenligning ”bare” 6 %, og dette emnet har en obligatorisk kvalifiseringsoppgave.
Det er noe frafall på enkelte emner.
Karakterfordeling
Gjennomsnittskarakter er for de fleste emner C, men for enkelte emner er
gjennomsnittskarakter B.
Ressurstilgang
Undervisningen har i hovedsak vært gjennomført av fast personale, til en viss grad
supplert av stipendiater. Vi har i 2011 hatt noen forskningspermisjoner pluss at flere
av de vitenskaplig ansatte fra høsten 2011 har verv på instituttet og dermed redusert
undervisningsplikt. Vikarmidler har vært brukt til eksterne sensorer på alle emner for
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høstsemesteret 2011. Bruk av eksterne sensorer er en klar forbedring i forhold til
foregående semestre da budsjettsituasjonen tvang frem gjennomgående bruk av
intern-sensorer på 100- og 200-nivå. Timeregnskapet er fortsatt i ubalanse: Alle de
fast vitenskaplig ansatte har fremdeles overskudd på timeregnskapet, noen har flere
hundre timer for mye.
Kommentarer til studentevaluering
Det har i liten grad vært gjennomført studentevalueringer i 2011. Fra 2012 er alle
emner satt opp med en treårig turnus for evaluering. I den grad lærere har kommentert
på studenters tilbakemeldinger, rapporterer de om tilfredshet.
Studentinformasjon og dokumentasjon
Har fungert tilfredsstillende.
Tilgang til relevant litteratur
Det er fortsatt problemer med manglende bøker og kompendier som ikke er klare til
semesterstart. For artiklers vedkommende kan dette til en viss grad kompenseres for
hvis studenter kan laste ned pensumlitteratur fra nettet, slik det blant annet er foreslått
for RELV 306 for 2012.
Akademisk redelighet
Ingenting å utsette. Religionsvitenskap har obligatorisk kurs for masterstudenter, ”Søk
& Skriv Kjeldekritikk, sitering og etikk” (Universitetsbiblioteket) samt forelesninger
om forskningsetikk pluss at studentene underskriver en redelighetserklæring ved
innlevering av masteroppgaven.
Studentaktiv forskning
Nei.
Internasjonalisering
Det ble i 2009 opprettet et nytt masterprogram, Religious Roots of Europe, som er et
samarbeid mellom religionsvitenskap ved UiB og fem andre nordiske universitet, der
studentene kommer fra hele verden. Tre spesialiseringsemner undervises på engelsk
(RELV208/308, 228/328, 229/329). Relativt få studenter på religionsvitenskap tar
emner ved utenlandske universitet.
Høsten 2011 ble det tilbudt to nye emner for innkommende utvekslingsstudenter,
RELV210 Selected themes in religious studies. Asssited reading with term paper og
RELV211 Selected themes in religious studies. Assisted reading with take home
exam. Disse emnene skal tilbys både høst og vår, og sikre et tilbud for
engelskspråklige studenter hvert semester.
Lærerutdanning
Undervisningen fungerer tilfredsstillende, men ressursene tillater ikke at vi kan ta inn
alle som søker. Ved siden av en fast stilling, har vi fra februar i tillegg hatt en 20 %
stilling. DIDARL1, DIDAREL2, RELDI111 og RELDI112 ble, etter tre års erfaring
med religionsvitenskaplig fagdidaktikk på UiB, revidert og nye undervisningsplaner
ble tatt i bruk høst 2011.
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Programsensor – hvordan følges programsensorrapporten opp
Religionsvitenskap har ikke hatt noen programsensorrapport i 2011. Fra 2012 er det
skrevet kontrakt med ny programsensor, førstelektor Mikael Rothstein ved
Københavns Universitet. Når det gjelder tidligere programsensorrapporter, ble det
uttrykt bekymring for den høye strykprosenten på RELV103. Dette vil bli forsøkt tatt
hånd om fra 2012 med en obligatorisk innlevering underveis (se over). Programsensor
har også nevnt at man bør avsette mer tid til tekstlesing med studenter og særlig
styrke kompetansen av lesing av vanskelige historiske primærkilder. Dette er
gjennomført på noen emner, men slike tilbud kan ytterligere utvikles. Til en viss grad
er dette et ressursspørsmål.
Utvikling av faget
Oppmeldingstallene for høst 2011 viste en tydelig oppgang i studenter på 200-nivå,
noe som antagelig blant annet skyldes bedre synliggjøring av spesialiseringsemnene
med egne koder. Høst 2009: 28, høst 2010: 56 (66) og høst 2011: 95 (116). Det er
videre en liten oppgang på 100-nivået: 175 (2009), 186 (2010) og 197 (2011). 300nivået er stabilt: 22 (2009), 23 (2010), 22 (2011).
Faget er i ferd med å utlyse en stilling som vil bli ledig i 2012 på grunn av
alderspensjonering.
Siden studentene tas opp til faget allerede i det første semesteret de er på universitetet,
ønsker vi å arbeide for at religionsvitenskaplige emner integreres i
førstesemesterstudiet.
Etter- og videreutdanning
Religionsvitenskap søkte og fikk i 2011 midler til å utvikle alumnivirksomhet. Dette
resulterte i en rapport der alumnigruppen i religionsvitenskap ved Universitetet i
Bergen ble kartlagt (Knut Melvær, Alumniforening for religionsvitenskap? 2011).
Rapporten vil bli fulgt opp, blant annet er det søkt om midler til å utvikle et
nyhetsbrev for alumni.
Oppsummering av fagkoordinator
Undervisningstilbudet på religionsvitenskap fungerer bra. I 2011 har det vært en
oppgang i studenttall, særlig på spesialiseringsemnene, noe som antagelig skyldes
bedre synlighet. Vi ser dermed ut til å ha reversert nedgangen fra tidligere semestre.
Aktivitetsnivået når det gjelder undervisning, veiledning og eksamen er høyere enn de
ressurser som er avsatt til dette (se Timeregnskapet).
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