Emnerapport RELV 221/321 Nyreligiøsitet vår 2016
Praktisk gjennomføring
11 dobbelttimer med kateterforelesninger.
Søkertall pr. studieplass, gjennomføring, strykprosent og frafall
24 kandidater var oppmeldt til eksamen på RELV221
20 studenter møtte til eksamen.
Karakterfordeling RELV 221
A: 4, B: 6, C: 4, D: 6 (ingen E eller F) Gjennomsnittskarakter var C.
Ressurstilgang
Pensum var litt, men ikke mye, endret fra 2015 til 2016 Ingvild Sælid Gilhus holdt 5
dobbeltforelesninger, Margrethe Løøv holdt 3 dobbeltforelesninger og Lisbeth Mikaelsson 3
dobbeltforelesninger.
Nytt av året var en obligatorisk midtveisoppgave.
Studieinformasjon og dokumentasjon
Forelesningsoversikt ble lagt ut på Mi side, forelesningsoversikter i form av hand-out ble delt ut.
Tilgang til relevant litteratur
Bøker er til salgs på Studia, en bok fås gratis på instituttet, artikler er tilgjengelige i digitalt
kompendium.
Faglærers kommentar til studentevaluering
Det ble gjennomført en skriftlig evaluering. 14 studenter leverte. De var stort sett fornøyd med
forelesninger og pensum – ”spennende innhold, dyktige forelesere”. Noen ønsket seg mer seminarpreg
på forelesningene.
Hugh Urban, The Church of Scientology; Heelas og Woodhead, The Spiritual Revolution og
Gilhus og Mikaelsson, Kulturens Refortrylling og Teosofi i Norge ble fremhevet blant pensumbøkene.
Flere fant Sutcliffes, The Children of the New Age, vanskelig, men noen fremhevet også den som
spesielt interessant.
Studentene var stort sett svært fornøyde med å skulle ha en obligatorisk midtveisoppgave.
Noen studenter nevnte at de var fornøyde med å få oppgaven gjennomgått i en time, men mange sa at
de ønsket seg bedre tilbakemelding i form av flere individuelle kommentarer på oppgavene. De ønsket
seg også en rettledende skriftlig leseplan for semesteret.
Faglærers samlede vurdering
Undervisningsopplegg og pensum fungerer godt. Emnet har hatt en stabil søkning med en foreløpig
topp i 2016 med 20 studenter som gjennomførte eksamen. Studentenes oppslutning om
undervisningen har variert noe, men tok seg merkbart opp på slutten av semesteret. Studentene skal få
individuelle kommentarer på oppgavene neste gang kurset går.
Ingvild Sælid Gilhus

