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Emne: Er emnet studentevaluert?
Hva kom i så fall fram der?

Som det fremgår av emnebeskrivelsen, (Se:
https://www.uib.no/emne/RUS121) benyttes det i dette
emnet studentaktive undervisningsformer med bl.a.
studentpresentasjoner, quiz og diskusjoner i timene, og
variert for- og etterarbeid. Undervisningen, som omfatter 12
dobbelttimer, var i vår fordelt på fire undervisere.
Emneansvarlig hadde ansvar for fem av disse
undervisningsøktene og de andre lærerne for henholdsvis
fire, to og én. Emnet gir innsikt i så vel russisk historie som
i utvalgte aspekter ved russisk kulturhistorie og samfunn,
og innholdet kan variere noe fra semester til semester. I vår
var tematikken fordelt slik at alle ga undervisning på felt de
har særlig kompetanse på. Med mange involverte kan det
være en utfordring å koordinere et emne, men mye av
kursets innhold og struktur var allerede fastlagt og utprøvd i
tidligere semestre. Vår samlede vurdering er at kurset
hadde en solid faglig forankring, og at gjennomføringen var
god, noe også tilbakemeldingene fra studentene bekrefter.

.

Emnet ble evaluert av fem av de syv studentene som fulgte
hele kurset. Studentevalueringene var gjennomgående
positive. På spørsmål om hvor fornøyde de var med kurset
samlet sett, svarte fire studenter «svært fornøyd» og én
«fornøyd». Adjektiver som «interessant», «variert» og
«relevant» går igjen i evalueringene. Studentene var også
gjennomgående fornøyde med undervisningsbolkene, de
digitale arbeidspakkene, instruksjonsvideoene og forholdet
mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer. Én
student kunne ønsket seg mer både av rene forelesninger
og interaktive undervisningsformer.

Var det noe som ikke
fungerte godt nok?
Er det behov for å foreta
justeringer eller sette inn
tiltak for å forbedre emnet/

Selv om det forelå en detaljert undervisningsplan med
henvisning til hvilket pensum som skulle leses i tilknytning
til hver undervisningsbolk, var ikke alt som skulle inngå i
arbeidspakkene klart ved kursoppstart. Disse
arbeidspakkene inneholder informasjon om for- og

programmet?
Hvilke?

etterarbeid til undervisningsøktene, instruksjonsvideoer,
lenker til relevant stoff, lesetips o.a. Til halvparten av
undervisningsbolkene var alt materialet på plass i god tid.
Til den andre halvparten ble instruksjonsvideoer og noe av
undervisningsmaterialet utarbeidet underveis, men aldri
senere enn et par uker før den aktuelle
undervisningsøkten. Ideelt sett burde alle arbeidspakkene
vært ferdige til semesterstart, og dette vil vi forsøke å få
gjort før kurset skal gjennomføres neste gang.

Andre kommentarer eller
innspill

Det kom innspill fra et par av studentene om at pensum var
litt for omfattende, særlig med tanke på at arbeidspakkene
også krever en stor arbeidsinnsats. Pensum tilrettelegges
for hvert enkelt kursopplegg, og vi vil ta dette med i
betraktningen neste gang pensumet for RUS121 skal
revideres.

