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ILOS’ STUDIEKVALITETSRAPPORT 2012 
  

Hvilken behandling får rapporten i instituttets organer? 
Rapporten ble godkjent  i styremøte 18. mars 2013. Den legges også frem og diskuteres på 
programrådsmøter. 

1 — Instituttledelsens strategiske vurderinger 
Skisser instituttets største strategiske utfordringer på studiesiden. Hva anser instituttledelsen som 
sine studiekvalitets- og ressursmessig viktigste utfordringer, største forbedringer og videre satsinger? 
Beskrivelsen bygger bl.a. på punktene nedenfor samt følgende UiO-indikatorer: kvalifiserte 
førstepriortetssøkere, studiepoengproduksjon. 
 
ILOS har og vil fortsatt ha et stort fokus på studiepoengsproduksjon og bedre gjennomføring. Grep er 
gjort for å stramme opp studieløpene, dog slik at det opprettholdes varierte undervisnings- og 
vurderingsformer.  Arbeidet med å stramme opp studieløpene fortsetter – både tyskfaget, 
franskfaget og sentral-europa- og balkanstudier er inne i en prosess med fokus på gjennomføring og 
helhet i studiene. Vi vil benytte tilsynssensorordningen mer aktivt i arbeidet med kvaliteten på 
studiene. 
 
Rekrutteringen til master skal søkes bedret, blant annet gjennom tettere oppfølging av 
bachelorstudenter. For å sikre gjennomstrømmingen på master arbeides det med å sikre tettere 
sammenheng mellom forskning og undervisning. Det gjennomføres i denne sammenheng  felles 
seminarer  for masterstudenter og forskere. Det arbeides med å innføre slike seminarer på fast årlig 
basis. 
 
I løpet av 2013 vil vi ha gjennomført full implementering av kvalifikasjonsrammeverket. 
Kvalifikasjonsrammeverket vil bli aktivt benyttet i arbeidet med å se emnenes sammenheng  og 
helhet i studieløpet (jf. foregående avsnitt). Det kan bli nødvendig å stramme opp/revidere noen av 
studieløpene  ytterligere som følge av arbeidet med rammeverket. Forhåpentligvis vil dette i sin tur 
ha positiv innvirkning på studiepoengsproduksjonen.  
 
ILOS vil se på mulighetene for å samarbiede om undervisning på tvers av disipliner og tradisjonelle 
faggrenser. Dette kan bidra til å klargjøre hvordan fagene henger sammen, og gjøre at de 
vitenskapelige ansatte vil bedre sin kunnskap om studieløp og sammensetning av gradene. Vi regner 
med at arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket også vil styrke denne kunnskapen. 
 
Innovasjon vil være et overordnet satsningsområde i 2013. Vi vil arbeide for at flere fag kan tilby 
prosjektsemester med praksisplasser på master. Vi vil i flukt med dette også se på muligheten for 
innføring av flere 30-poengs masteroppgaver. 
 
Årsenhetene ved ILOS er blitt populære. I 2013 oppretter vi årsenheter i italiensk og portugisisk, med 
oppstart høst 2014. Det vil bli vurdert om vi skal arbeide fram en årsenhet også i russisk. 
 
Lektorstudentene er svært viktige for ILOS. Vi vil i denne omgang søke å samarbeide med ProTed 
(Senter for fremragende utdanning innen lærerutdanning) for å sette spesielt fokus på styrking av det 
muntlige aspektet i språkfagene. I denne sammenheng vil også digitale læringsformer være en 
sentral faktor.  
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Ph.d.-utdanning 
Ansvaret for ph.d.-utdanningen ble overført til instituttene fra 1. januar 2013. Det synes på det 
nåværende tidspunkt å være en del forvirring både blant stipendiater og fast ansatte vedrørende 
denne overføringen. ILOS vil arbeide aktivt for at så vel ansvarsforhold som andre elementer ved 
ph.d.-studiet fremstår klart og tydelig. Videre legges det inn flere tiltak med tanke på å styrke ph.d.-
utdanningen.   
 
Studiepoengsproduksjonen i 2012 var lavere enn foregående år: 60 020 totalt for 2012, mot 61 985 i 
2011. Tallene på studenter som var meldt til eksamen og de som bestod eksamen er også lavere enn 
tidligere, men til gjengjeld er tallet for oppnådde studiepoeng pr student høyere enn før, med nesten 
40 sp. (39,67) for hele året og det anser vi som meget positivt. Men ILOS ligger under HF-snittet. 
 
Studiepoengproduksjon per ILOS-student1: 

        2008 2009 2010 2011 2012 

ILOS studiepoeng totalt 64 665 63 930 64 280 61 985 60 020 

stud.  m/bestått eksamen 3 411 3 348 3 363 3 186 3 028 

sp pr. bestått student 37,9 38,2 38,2 38,911 39,670 

stud eksamensmeldt 3 960 3 833 3 847 3 718 3 483 

sp pr eks.meldt stud. 32,7 33,4 33,4 33,4 34,5 

Sp = helårsekvivalent 1 078 1 066 1 071 1 033,08 1 000,33 

 
DBH2 har tidligere operert med litt andre tall for studiepoeng per student per år, men for 2012 var de 
like: 

      DBH-studiepoeng per år per student 2010 2011 2012 
  ILOS 34,7 34,7 34,5 
  HF-snitt 33,4 37,8 37,3 
   

 
Andel kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass 2012 

Program for Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap hadde 180 førsteprioritetssøkere til 99 
plasser. 179 fikk tilbud om plass og 95 møtte.  
 

Program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur og område hadde 506 
førsteprioritetssøkere til 362 plasser. 666 fikk tilbud om plass og 356 møtte.  
 

Til begge programs studieretninger var det jevnt over flere søkere enn de to tidligere årene det har 
vært opptak direkte til studieretningene. 

 

Årsenhetene hadde som vanlig gode søknadstall, særlig engelsk med 11 søkere per plass mot 8,5 i 
2011. Spansk og fransk hadde noen færre søknader enn i 2011, mens det var en økning for tysk. 

 

 
 
 

 

 
 
 

                                                           
1
 Tallene (studiepoeng total og sp. pr student) er hentet fra FS-rapport 581.003. 

2
 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes (NSD) database om høgre utdanning (DBH). 
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Studium Plasser Andel pr plass 

Allmenn litt.vit. 50 2 

* Allmenn litt.vit/årsstudium 25 3 

Engelsk 70 1,9 

* Engelsk/årsstudium 25 11 

Estetiske studier 49 1,7 

Fransk 40 1,3 

* Fransk/årsstudium 25 3,5 

Italiensk 30 1,0 

Latin-Amerika studier 30 1,4 

Nord-Amerika studier 40 1,0 

Portugisisk 15 2,3 

Russisk 55 1,3 

Sentral-Europa- og Balkan-studier 17 1,6 

Spansk 35 1,7 

*Spansk/årsstudium 25 5,4 

Tysk 30 0,7 

* Tysk/årsstudium 25 1,8 

 

2 — Tiltak for 2013 og videre med mål og tidshorisont 
Alle tiltak er for 2013 og er hentet fra Handlingsplan 2013 – Institutt for litteratur, områdestudier og 
europeiske språk 
 
1. Mål: Innovasjon 
Tiltak: 
Instituttet skal 

arbeide for å utvikle tilbud om prosjektsemestre eller -emner med tilhørende praksisplasser ved 
flere studieretninger. 

utvikle undervisnings- og læringsformer som bidrar til at studentene får kunnskap om arbeidsliv og 
innovasjon. 

bidra til å utvikle en felles MA-grad i europeiske kulturstudier ved HF. 
 
2. Mål: Styrke studiekvalitet og læringsmiljø 
Tiltak: 
Instituttet skal 

fortsette sitt arbeid med løpende revisjon av studieløpene i kvalitetsforbedrende øyemed, 
herunder sikring av samsvar mellom faste undervisningsressurser og emnetilbud. 

sette av øremerkede midler til tettere oppfølgning av masterstudentene, for å øke 
gjennomføringsgraden. 

sørge for at resulater, erfaringer og kompetanse fra pilotprosjekt om digitale læringsformer 
viderebringes og innarbeides i undervisningen. 

legge større vekt på gode studieløp for Lektorstudenter. 

vurdere å øke antall studieplasser på årsenheter som har flere kvalifiserte søkere enn dagens kvote 
tilsier, samt vurdere å opprette årsenheter for flere fag. 

legge til rette for større sammenheng mellom masterstudier og forskning. 

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2012/vedlegg031212/handlingplan-ilos-2013-v2.pdf
http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2012/vedlegg031212/handlingplan-ilos-2013-v2.pdf
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videreføre prosjektet med tilbud om studieadministrativ veiledning til alle masterstudenter for å 
bidra til at langt flere fullfører på normert tid.  

arrangere jevnlige veiledersamlinger for master- og PhD-veiledere ved instituttet. 
 
3. Mål: Internasjonalisering 
Tiltak: 
Instituttet skal 

fortsatt legge til rette for å øke antall utreisende studenter gjennom å forbedre informasjonen om 
utenlandsopphold både i undervisningen og på andre-semestersmøter 
for bachelorstudentene. 

arbeide videre for at studenter på alle masterprogram skal kunne velge emnet Internasjonalt 
Prosjektsemester (30 sp) eller andre praksisemner, og skrive en masteroppgave på 30 sp. 

fortsette arbeidet med å kvalitetssikre porteføljen med avtaler om studentutveksling slik 
at den kun inneholder relevante og velfungerende avtaler. 

bidra til avtaleinngåelse om felles mastergrad i anvendt språkvitenskap. 
 

3 — Hvordan er det gått med tiltakene i 2011-rapporten?  
Kommentarene er i hovedsak i samsvar med Årsrapport 2012 

 
Øke bruken av digitale læreformer  

 Som en direkte oppfølging av ILOS-workshopen om digitale læringformer i oktober 2011, skal 
nye læringsformer utprøves i 2012. To emner i russisk tar i bruk responsklikkere våren 2012 (RUS1101 
og RUS1102). Underveisevalueringen gjøres av en referansegruppe på 3 studenter som gir jevnlig 
tilbakemelding til lærer, både muntlig og skriftlig. Erfaringene er så langt positive, og responsklikkere 
vil tas i bruk på andre emner høsten 2012.  
 
Responsklikkere ble benyttet på de to russiskemnene og meget positivt evaluert av studentene. På 
det ene emnet svarte 75 % at bruken av klikkere var ”Gøy og motiverende, fremmer læring” og ingen 
mente at det ikke burde brukes. Klikkere ble også brukt på EXFAC03-EURA. 
 

 På master i oversettelsesstudier blir undervisning via læringsplattformen Adobe Connect 
prøvet ut på gruppeundervisning på emnet TRANS4300 - Litterært oversetterseminar 2 høsten 2012.  
 
I den periodiske rapporten for TRANS4300 skriver emneansvarlig: ” En slik undervisningsform gir 
muligheten til å delta selv om man ikke befinner seg i Oslo.[...] Men å undervise på nett har også 
mange negative sider: diskusjonen går tregere og blir mer oppstyltet, og kan lett bli avbrutt og/eller 
forstyrret av tekniske problemer. Studentene ble  bedt om å evaluere undervisningen skriftlig. [...] 
Flere nevner at de synes den nettbaserte undervisningen fungerte dårligere enn vanlig 
klasseromsundevisning. [...] Samtidig gir samtlige studenter uttrykk for at de er fornøyd med kurset 
som helhet, og at de har hatt godt utbytte av det. Jeg vil vurdere å gi kurset som et delvis nettbasert 
tilbud også neste gang (høsten 2013), for det er en stor fordel å kunne tilby kurset til studenter som 
har et utenlandsopphold eller som er bosatt andre steder.” 
 

 Podcast, eller andre digitale løsninger, planlegges brukt på nasjonale fellesemner som er 
under utarbeidelse for fransk og tysk master innen SAK-prosjektet mellom NTNU, UiB og ILOS. 
Emnene skal tilbys fra høsten 2013.  
 
Det ble besluttet at fransk og tysk ikke skulle være med på SAK-prosjektet, men at det skal utarbeides 
mer samarbeid og bedre ressursutnyttelse innen disiplinene (språk, litteratur og områdestudier), 
særlig på masternivå. Dette arbeidet vil skje våren 2013. 

http://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2013/vedlegg110213/arsrapport-ilos-2012.pdf
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 Blogg ble benyttet i undervisningen av Exfac03-EURA høsten 2011. Bloggen gjentas høsten 
2012, da med tre lærere som deler på ansvaret for å svare på spørsmål i tilknytning til de tre 
disiplinene.  
 
Bloggen på EXFAC03-EURA høsten 2012 ble tatt meget positivt imot av studentene. I evalueringen 
omtalte mange den som ”fantastisk”og 85 % svarte at bloggen hadde vært et nyttig redskap for 
informasjon om studiet. Det var ingen studenter som skrev at de aldri hadde vært inne på den, og  
68 %  sa at de hadde vært inne en gang i uken eller oftere. 
 
Tiltak for masterstudenter  

 I regi av masterprogrammene for Europeiske språk, for Estetiske studier og allmenn 
litteraturvitenskap og Europeiske og Amerikanske områdestudier ble det i 2011 holdt programvise 
seminarer hvor masterstudenter la frem prosjekter og vitenskapelig ansatte og stipendiater la frem 
forskning. Intensjonen er å holde programvise seminarer i 2012, der masterstudentene fortsatt har et 
medansvar for arrangementene.  
 
Det ble arrangert slike seminarer for Europeiske og amerikanske områdestudier våren 2012 og for 
allmenn litteraturvitenskap høsten 2012. Planlegging ble begynt for et seminar for Europeiske språk 
25. februar 2013.  
 

 Ved oppstart av masteroppgaveskriving holdes det studieretningsvise samlinger for 
masterstudenter på fag med mange studenter (Allmenn litteraturvitenskap og Engelsk). I 2012 
forsøker instituttet å få til slike samlinger også på fag med færre/få studenter.  
 
Slike samlinger ble arrangert for engelsk språk, engelsk litteratur, Nord-Amerika-studier, 
Russlandstudier og allmenn litteraturvitenskap. Spansk, portugisisk og Latin-Amerika-studier har også 
hatt samling for alle masterstudenter, ikke bare de som skulle i gang med masteroppgaven.  
 

 Tilbudet om studieadministrativ veiledning til alle masterstudenter fortsetter i 2012 for å 
bidra til at flere fullfører på normert tid.  
 
Alle masterstudenter fikk i 2012 tilbud om slike samtaler med en program- eller studiekonsulent. Det 
ble i alt gjennomført 42 veiledninger. Det er en økning i antall samtaler sammenliknet med våren 
2011, der det ble gjennomført i alt 28 veiledninger. Studentene gir gjennomgående uttrykk for at 
oppfølgingssamtalene om utfordringer knyttet til masteroppgaveskrivingen og sin generelle 
studiesituasjon er nyttig. Flere fremhever at fokus på realistiske fremdriftsplaner er til hjelp for å 
komme i mål med mastergraden. Tilbakemeldingene tyder således på at studieadministrativ 
veiledning kan bidra positivt til å øke gjennomstrømningen og hjelpe flere til å fullføre graden med 
eller uten permisjoner eller redusert studieprogresjon.  
 

 Fagspesifikke karakterbeskrivelser for masteroppgaver i ILOS-fag som fortsatt mangler slike 
skal være på plass innen utgangen av 2012.  
 
Disse ble ferdigstilt ved årsskiftet. 
 
Tiltak for bachelorstudenter  

 Det er et mål å sikre varierte lærings- og vurderingsformer innenfor det enkelte studieløp. En 
oversikt over vurderingsformer og obligatoriske innleveringer for det første året på alle 
studieretninger ble utarbeidet i 2011. Nødvendige endringer og justeringer fullføres i løpet av våren 
2012. Det vil fortsatt være fokus på muntlig som del av vurderingsform og som obligatorisk aktivitet. 
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Så langt det er økonomisk dekning for det, skal alle språkstudenters muntlige ferdigheter vurderes i 
løpet av lavere grad.  
 
Avdelinger med mange studenter og overskudd på arbeidspliktregnskapet ser generelt positivt på en 
økning i muntlige aktiviteter, men mener samtidig at det er for ressurskrevende og kostbart, og 
derfor vanskelig å gjennomføre innenfor dagens rammer. Engelsk mener at slike endringer nettopp 
på emner som er blant de største ved ILOS, ikke kan innføres nå grunnet økonomi og kapasitet. Om 
det skal realiseres, må det følges opp med økte ressurser. Allmenn litteratur er positive til å bytte ut 
minst én av hjemmeeksamenene i 2. eller 3. semester med for eksempel mappeevaluering, men 
inntil videre er dette ikke blitt gjennomført. Andelen muntlige kvalifiseringsopppgaver har heller ikke 
økt. Heller ikke russisk, som har en nokså lav andel muntlig, eller fransk har gjort noen endringer av 
betydning. På BKS avventes en forestående gjennomgang av hele studieretningen. Tysk kom godt ut i 
rapporten om vurderingsformer og har også i utformingen av det nye emnet TYSK1110 – Tekst og 
samtale, lagt stor vekt på utvikling og vurdering av muntlige ferdigheter.  
 
Det er muntlig vurdering på lavere grad i alle fag, men vurderingsformene bør være gjenstand for 
kontinuerlig gjennomgang og følge ressurssituasjonen på det enkelte fag.  
 

 Varierte lærings- og vurderingsformer skal bidra til å sikre læringsutbyttet for den enkelte 
student. Arbeidet med å tydeliggjøre læringsutbytte på emne-, emnegruppe- og programnivå 
fortsetter i 2012.  
 
Læringsutbyttebeskrivelser er på plass alle steder. Det følges opp og kontrolleres i 2013 gjennom den 
avsluttende implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. 
 

 Fortsette arbeidet som ble initiert av HF med å rekruttere til og synliggjøre tyskfaget ved UiO. 
Tidshorisont: 2012 og videre.  
 
En arbeidsgruppe bestående av studiedekan Gro B. Mo, Torunn Nyland, Christian Janss, Hanne Marit 
Grønning (norsk-tysk handelskammer), Tor Erik Groeng (NHO), Are Turmo (NHO) og Mons A.F. Vedøy 
jobber med å synliggjøre tyskfaget utad. Gruppen har til nå gjennomført noen konkrete tiltak. 
Gruppen presenterte seg  på landsmøtet for rådgivere i skolen i Tønsberg høsten 2012. Innleggene 
fokuserte på viktigheten av kompetanse i tysk i Norge. NHO vektlegger bl.a. at Tyskland er vår største 
handelspartner etter Sverige og at tyske turister står for flest overnattingsdøgn i Norge. Det er viktig 
både å ha nok gode tysklærere i skolen og å synliggjøre tyskstudiet som nyttig og relevant, både for 
næringsliv, forvaltning og skoleverk. Gruppen startet mot slutten av året arbeidet mot et fremstøt i 
media.  
 
I tysk-avdelingen er det gjort endringer for bedre å kunne møte nye studenter på det språklige nivået 
de befinner seg. Hensikten er å bedre gjennomføringstallene. Avdelingen har utviklet emnet 
TYSK1110, som er obligatorisk for årsenhetsstudenter i 1. semester. Emnet gis første gang høsten 
2013. Emnet vektlegger trening av språklig ferdighet, både i tekstproduksjon og i muntlige 
aktiviteter. Emnet skal engasjere og aktivisere studenter til større deltagelse og økt bruk av 
kunnskapen de får i de øvrige emnene de tar i samme semester. På masternivå arbeides det 
kontinuerlig med å forbedre emneporteføljen, slik at studieretningene blir mer attraktive.  
 
Internasjonalisering  

 ILOS skal i løpet av 2012 arrangere en workshop der et internasjonalt panel av eksperter på 
oversettelse skal gi råd med tanke på profilering og kvalitetsutvikling av så vel master (MA) i 
oversettelsesstudier som forskning på feltet. 
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Denne ble avholdt primo desember 2012. En rapport med anbefalinger for videre oppfølging blir 
oversendt instituttledelsen. 
 

 ILOS skal være med på å opprette en internasjonal mastergrad (fellesgrad) i anvendt 
lingvistikk (Applied Linguistics) med universitetene i Louvain (Belgia), Erlangen (Tyskland) og Leiden 
(Nederland). Fellesgraden baseres på arbeidet som ble gjort i 2010 og 2011 med Erasmus-Mundus-
søknad som ikke førte frem. Oppstart høst 2013 eller 2014.  
 
Det ble arrangert en konferanse 30.11.12 med representanter for universitetene i Louvain, Erlangen 
og Leiden for videre planlegging. Birmingham har trukket seg. Det tas sikte på en dobbeltgrad med 
oppstart høst 2014. ILOS fikk midler til fem studentplasser for 2013-14 og arbeider for å få studenter 
til et forprosjekt for fellesgraden fra partneruniversitetene. Arbeidet med å få på plass en 
fellesgrad/dobbeltgrad med oppstart i 2014 fortsetter.  
 

 Det er et mål å øke antall utreisende studenter ved å forbedre informasjonen om 
utenlandsopphold både i undervisningen og på andre-semesters-møter for bachelorstudentene. Fast 
vitenskapelig ansatte (FVA) skal involveres mer i å motivere studenter til å reise ut. Muligheter for at 
studenter på flere studieretninger kan velge emnet Internasjonalt Prosjektsemester, skal utredes. 
Tidshorisont: 2012 og videre.  
 
Det er særlig lagt ned et vellykket arbeid for å få flere studenter på engelsk (både språk og litteratur) 
og på Nord-Amerika-studier til å reise ut. Innsatsen må fortsette for alle fag, særlig med å få lærere til 
å promotere utveksling i undervisningen. Informasjonen på 2. semester-møter er forbedret. For nye 
studenter på allmenn litteraturvitenskap hadde studiekonsulent, internasjonaliseringskonsulent og to 
FVA fokus på internasjonalisering som en del av velkomstmøtet. Målet er å øke studentenes 
forståelse av nytten av utenlandsopphold og å hjelpe dem til å starte planlegging av 
utenlandsopphold allerede når de starter på BA-studiet.  
 

 Instituttet vil fortsette arbeidet med å redusere porteføljen med avtaler om studentutveksling 
slik at den kun inneholder relevante og velfungerende avtaler. Tidshorisont: 2012 og videre.  
 
De fleste av våre utvekslingsavtaler blir brukt - enten til å motta innreisende studenter eller til å 
sende ut studenter. HF har som overordnet prinsipp at utvekslingsavtaler som benyttes enten til 
innreisende eller utreisende studenter bør beholdes. Avtaleporteføljen vurderes hvert år. Ved 
inngåelse av ny Erasmus-periode i 2014 vil de avtalene som ikke er i bruk, bli avviklet.  
 
 

4 — Studiekvalitet 
 
Har  

 kvalitetssystemet (tilsynssensorrapporter, periodiske emnerapporter, andre evalueringer og 
rapporter) 
og 

 FS-tall (karakterstatistikk, klager, frafall, stryk, trekk og ikke møtt på eksamen) gitt 
indikasjoner på sviktende eller særlig god kvalitet, og hvordan er dette fulgt opp? 
 
Oppdatert karakterstatistikk finnes på http://www.hf.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/studiestatistikk/karakterbruk/ 
Vedlegg viser samlede tall for ILOS. De viser ingen tegn på sviktende eller særlig god kvalitet. Det er 
gjennomgående overvekt i bruk av B og C og liten bruk av lavere del av karakterskalaen på master. 

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/studiestatistikk/karakterbruk/
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/studiestatistikk/karakterbruk/
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Eksamen 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Antall eksamensenheter 569 533 481 494 501 473 463 

Antall eksamensmeldt 8 146 7 487 7 044 6 922 6 866 6 792 6249 

Antall møtt 7 189 6 700 6 326 6 172 6 152 5 961 5562 

møtt% 88 89 90 89 90 88 89 

Stryk 363 377 341 300 325 315 317 

stryk% 5,0 5,6 5,0 5,0 5,0 5,3 5 

Tall fra FS582.001, 
Karakterstatistikk               

Antall klagesaker 105 125 104 132 115 90 131 

Antall emner m/klager 68 63 53 73 68 53 84 

Klage% ift antall møtt 1,5 1,9 1,6 2,1 1,9 0,9 2,4 

Tall fra FS579.002, Klage og 
begrunnelse               

 
Antall eksamensmeldte har gått nedover, mens antall klager har økt. Om det skyldes at terskelen for 
å klage har blitt lavere eller det er andre grunner vites ikke. Det er noen gjengangere blant 
studentene som klager, og det er forholdsmessig  mange som klager når de får karakteren F.   
 
Det er jevnt over god (men meget varierende fagene imellom) søknad til ILOS’ studieretninger og 
gode oppmeldingstall på 1000-nivå, men generelt lavere påmeldingstall på 2000-nivå med unntak av 
de største fagene. Det er lave søkertall til noen masterstudieretninger, mens det til en tredjedel av 
masterstudieretningene de siste årene har vært flere søkere enn vi har ressurser til å ta opp.  
 
Vi har ikke gjennomført noen systematiske undersøkelser, men har erfart at mange studenter søker 
opptak på en av våre studieretninger for å få mulighet til å ta emner på studieprogrammer som har 
høyere opptakskrav. Det er også en del studenter som kun har som intensjon å ta noen emner i våre 
fag, men ikke fullføre en bachelorgrad. Det er blant annet på denne bakgrunnen at vi oppretter to 
nye årsenheter i 2013. 
 
Programkonsulentene på ILOS fører oversikt over masterstudentene tatt opp fra og med høsten 
2010. Denne oversikten gir blant annet informasjon om frafall og antall studenter som har 
gjennomført på normert tid/med ekstrasemestre. Siden dette kun har blitt monitorert i to år er det 
ikke mulig å trekke endelige konklusjoner. Foreløpig ser vi at noen studieretninger, som blant annet 
Nord-Amerika-studier og Russlandstudier, utmerker seg med at mange fullfører på normert tid. 
Begge disse er blant studieretningene med flere kvalifiserte søkere enn antall plasser. Den andre 
ytterligheten er for eksempel studieretninger som franskspråklig litteratur og Frankrikestudier hvor 
en relativt høy andel studenter har sluttet eller fått studieretten inndratt i løpet av studiet.  
 
Det ble levert  118 masteroppgaver i 2012, i 2011 var det 110. 
 
I 2012 ble det p.g.a. sykdom kun innhentet tilsynssrapport for spansk. Rapporten har en rekke 
konstruktive forslag til forbedringer som vil bli nærmere vurdert og fulgt opp av avdelingen. 
Tilsynsensor er meget positiv til samarbeidet med spanskavdelingen og slår fast at studiet holder en 
høy nasjonal standard. Samarbeidet med tilsynssensorer vil bli intensivert i 2013. 
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Periodisk evaluering 
47 emner for våren og 51 emner for høsten hadde periodisk evaluering i 2012, alle rapporter ligger 
på ILOS’ nettsider: http://www.hf.uio.no/ilos/studier/om/studiekvalitet/emnerapporter/index.html 
Denne nettsiden er også lenket opp fra hver emnebeskrivelse. 
 
Rapportene viser gjennomgående til fornøyde studenter, men med lav svarprosent på evaluerings-
skjemaene. Flere lærere peker på behov for endring av vurderingsform eller revisjon av pensum og 
mange kommenterer at endringer etter forrige gang emnet ble gitt har vært positive. Det ser ut til at 
underviserene er endringsvillige og oppmerksomme på studentenes respons. Flere påpeker også at 
underveisevalueringen (som gjøres på alle emner hvert semester) fører til endringer i undervisnings-
opplegget. Flere noterer også behov for mer undervisningstid på 1000-nivå.  
 
Nedenfor er en liste over emnene som ble evaluert, med en helt kort kommentar primært om 
endringer som er eller bør/skal bli gjennomført. 
 
Vårsemesteret: 
 

Emne Kommentar 

BKS2300 Lav studentinnsats. Bør få obligatorisk fremmøte. 

ENG1100 Variert, men mest positiv. Litt høy strykprosent. Vil forbedre forelesningene. 

ENG1111 Positiv. Emnet forbedret siden sist. Stort frafall. Vurderer færre oppgaver til 
eksamen. Behov for revidert pensumbok. 

ENG1505 Leter etter to nye pensumbøker. Forbedrer innlevering av oblig-er og 
innfører obligatorisk oppmøte. 

ENG2158-4158 Positiv. OK som heisemne. 

ENG2321-4361 OK, noen ønsker flere obligatoriske oppgaver. 

ENG2325-4365 Pensum var revidert, men ytterligere behov for revisjon. Vurderingsform bør 
muligens revurderes. Ellers positivt. 

ENG2333-4373 Pensum bør endres noe og læringsutbytte formuleres bedre, ellers positivt. 

ENG2340-4340 Positiv. Revidert pensum og økt muntlig aktivitet fungerte bra.  

ENG3100 Revidert opplegg  fungerte meget positivt. Ønskelig at lengden på oppgaven 
(10 sider) økes, men nåværende normer tillater det ikke.  

ENG4108 Revidert pensum var bra, i det hele meget positivt. 

ENG4119 Revidert pensum var bra, undervisningsopplegg vil bli ytterligere forbedret. 

ENG4453 Positivt, men med mange studenter (16) ble det litt lite tid til individuell 
oppfølging. 

ENG4491 Svært fornøyde studenter, ønsker karakter og ikke bestått/ikke bestått. 

FRA1102 Mye positivt, emnet gjøres om til 2000-nivå fra 2013. 

ITA0100 Pensum blir revidert, ellers positivt. 

ITA2102 Pensum bør reduseres, ellers positivt, men studenter litt lite aktive. 

ITA2308-4308 Opplegg bør endres for å aktivere studenter mer og pensum revideres. 

LIT1302 Ujevn studentinnsats, flere ønsker mer metodisk innføring. Ellers jevnt over 
fornøyde, dels panegyriske.  Obligatorisk oppmøte bør innføres. 

LIT3461-3462-4461-
4462 

Positivt, men ujevn studentinnsats. En rekke forslag til forbedringer. 

NORAM1510 Emnet bør vurderes å kun tilbys NORAM-studenter. Det kan med fordel 
brukes mer tid til seminarer da dette oppfordrer til mer studentorientert 
læring. Vurderingsform bør muligens endres. 

NORAM4515 Flere utfordringer: Bør flyttes til høstsemester? Ujevne forkunnskaper hos 
studentene, men likevel stort sett fornøyde. 

http://www.hf.uio.no/ilos/studier/om/studiekvalitet/emnerapporter/index.html


 

10 
 

Emne Kommentar 

POL2300 Pensum bør reduseres. Eksamensform bør endres. 

RUS2130 Positive endringer gjort, men mer bør være obligatorisk. 

RUS2150-4150 Bør ha mer obligatorisk aktivitet. Ellers ok. 

SEU3010 Bør ha mer obligatorisk aktivitet. Lav studentinnsats. 

SPA1101  Enkelte studenter finner nivået høyere enn forventet, noe som oftest 
skyldes at de ikke har lest emnebeskrivelsen godt nok. Ønsker å bruke 
podcast. 

SPA1302 Positivt. Men alle 3 forelesere bør forklare emnets innhold i den første 
timen. 

SPA2304 Positivt. 

SPA4305 Endrer noe på opplegget for tilbakemeldinger, ellers positivt. 

SPA4310 Positivt. 

TRANS4102 Endringer er gjort siden sist. Alt positivt. 

TYSK1300 Positivt, men behov for mer obligatorikk og presisering av krav til mappen. 

TYSK1504 Positivt, åpen for endringer av pesnum og undervisningsopplegg. 

TYSK2102 Pensum må revideres og obligatorisk innlevering må presiseres. 

TYSK2333-4333 Godt fornøyde studenter. Krevende med heisemne og å få studentene til å 
være aktive. 

 
Høstsemesteret:  

Emne Kommentar 

BKS1110 Hadde ekstra undervisningsressurser som ønskes opprettholdt. 

BKS2501 OK 

EAS4550 Positivt, pesnum bør endres noe 

ENG2158/4158 Positivt. Noe av pensum bør endres. 

ENG2155/4155 Positivt. Noe av pensum bør bedres. 

ENG2163/4163 Positivt. 

ENG4103 Positivt. Forslag til endring av spørreskjema. 

ENG4414 Positivt. 

ENG4455 Ujevnt nivå, men positivt. 

EXFAC03-EURA Positivt med bruk av klikkere. Dels dårlig oppmøte på seminarer, innfører 
obligatorisk oppmøte. Vil endre eksamen og gi bokstavkarakter. 

FRA0100 Store nivåforskjeller. Bør deles opp i seminargrupper. 

FRA1501 Mulig eksamensform bør endres 

FRA2103/4105 Positivt. Emnene blir nedlagt pga omstrukturering av faget. 

FRA2470 /4370 Positivt.  

FRA2510 /4514 Få studenter, men god arbeidsinnasts. 

ITA2103 Positivt. Studentønske om øvelser i oversettelse til norsk. 

ITA2301 Positivt. 

LIT2340 Positivt, noe tvil om nytten av  obligatorisk fremmøte. 

LIT3000 Positivt, men nytt emne med behov for noe klargjøring bl a ang. pensum. 

LIT4301 Fornøyde studenter, pensum fremstår som noe foreldet og bør revideres. 

NORAM2580 Uklare studentforventinger, behov for større revisjon 

NORAM2584/ 
NORAM4584 

Vurderer pensumbokendring. Ujevn studentaktivitet og ferdighetsnivåer. 
Lagt større vekt på å differensiere for BA og MA. 

NORAM4520 Nytt emne, fungerte meget bra. 

POL1110 Fornøyde studenter med varierende innsats. Utfordringer ved nettkurset 
som ble delvis benyttet. Kvalifiseringsoppgaven bør endres. 

POR1102 Opplegg forbedret siden sist. Vil innføre obligatorisk fremmøte. 
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Emne Kommentar 

POR2300 Positivt. 

RUS1501 Pensum  bør revideres, emnebeskrivelsen bør forbedres.  Positivt fra 
studenter, men ønsker flere timer. Læringsutbytteformuleringer med mer 
må oppdateres. 

RUS4111 Varierende forkunnskaper en utfordring. Skriftlige obligatoriske oppgaver 
bør innføres. Emnebeskrivelsen må forbedres. 

SPA1101 Fornøyde studenter, men ønsker mer undervisning og mer ressurser til å 
videreutvikle undervisningsmateriale. 

SPA1102 Studenter fornøyd, men ønsker flere timer og mindre pensum. Lærer ønsker 
mer ressurser. 

SPA2102 Positivt. Mulig behov for pensumendring, event mer bruk av Fronter. 

SPA2302 Positivt. 

SPA4101 Mulig endring av eksamensform + legge inn obligatorisk oppgave. 

SPA4117 Positivt. Læringsutbytte bør suppleres pluss økt bruk av analyseeksempler i 

undervisningen. 

SPA4307 Gitt som leseemne med individuell tilpasning. 

TRANS4111 Blir revidert. 

TRANS4131 Læringsutbytte bør beskrives bedre. Noe overlapp med TRANS4111 må 
fjernes og vurderingsform er planlagt endret. 

TRANS4300 Positiv, endrer fra mappe til hjemmeeksamen. 

TRANS4401/4402 Mye positivt. Problematisk med elektronisk pensum. Innspill ble fulgt opp 
etter underveisevaluering. 

TYSK1100 Positivt, men emnebeskrivelse og eksamensform kan muligens forbedres. 

TYSK2502 Positivt. 

TYSK4101 Mest positivt, meget ulike forkunnskaper hos studentene. 

TYSK4115 Stor sett fornøyde studenter med varierende forkunnskaper. Mindre 
justering må gjøres på emnebeskrivelsen. 

 
 
Det ble foretatt periodisk evaluering av studieprogrammet Estetiske studier og allmenn litteratur-
vitenskap (bachelor og master) for perioden høst 2009 – vår 2012. Programmets egenevaluering er 
unntatt offentlighet og det eksterne panelets vurering foreligger i skrivende stund ikke. Eventuelle 
indikasjoner på sviktende eller særlig god kvalitet vil beskrives i studiekvalitetsrapporten for 2013. 

5 — Arbeidslivsrelevans  
5.1 Gi en vurdering av instituttets innsats i forhold til tiltak 16 i HFs årsplan 2012-2014 - Sikre 
relevans i studiene 
 
En FVA fra ILOS deltar i arbeidsgruppen som utvikler en 40-gruppe med foreløpig navn Praksis og 
prosesser i arbeidslivet. 
 
5.2.1 Programmer/studieretninger med mulighet for praksis som integrert del av graden 
 

Program /studieretning Emnekode Antall studenter i praksis 

Vår 2012 Høst 2012 

EURAM bachelor/tysk TYSK3000 1 Ikke gitt 

EAS master/Balkan-studier EAS4900 0 0 

EAS master/Fankrike-studier EAS4900 1 0 

EAS master/Latin-Amerika-studier EAS4900 1 3 
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Program /studieretning Emnekode Antall studenter i praksis 

EAS master/Nord-Amerika-studier EAS4900 1 3 

EAS master/Russland-studier EAS4900 4 0 

EAS master/Tyskland-studier EAS4900 0 1 

EAS master/Tyskland-studier TYSK4592 1 0 

 
5.2.2 Planlagte opprettelser av praksisemner  
ILOS har som intensjon å utvide emnet EAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester til langt flere 
masterstudieretninger, men mye arbeid gjenstår. 
 

6 — Internasjonalisering  
6.1 Kommenter tallene for internasjonalisering (eksempelvis vekst/fall i utreisende/innreisende 
studenter) 
 
Oversikt over ut- og innreisende på ILOS’ avtaler i perioden 2007-12: 
 

 Utreisende Innreisende 

2007 105 53 

2008 52 35 

2009 72 54 

2010 125 48 

2011 160 84 

2012 100 66 

 
Det er ikke lett å analysere utviklingen, men en grunn til at tallet for utreisende er noe lavere i 2012  
enn året før, er at det var langt færre studenter som reiste til St. Petersburg, på grunn av en endring 
av studieløpet for russisk, som vanskeliggjorde utenlandsopphold. (Dette er nå rettet opp i.) Tallet for 
utveksling til studiesenteret i Caen er også lavere enn vanlig, grunnet en omlegging av 
studieopplegget i Caen høsten 2012. 
 
Det tas nå ut to ulike typer rapporter for utveksling: én som viser bruk av instituttenes egne avtaler 
og en annen rapport som viser antall utreisende per studieprogram. Her vil man også fange opp de 
studentene som benytter andre utvekslingsavtaler enn instituttets egne avtaler, dvs. 
utvekslingsavtaler som driftes av Seksjon for internasjonalisering av studier (SIS) og av HF sentralt. 
 
På grunn av omleggingen av studieprogrammene ved HF er det først fra og med våren 2012 at et slikt 
tallmateriale kunne tas ut. Problemet med tallmaterialet er at de studentene som er ute hele 
studieåret 2012-13 ikke telles med før det semesteret de kommer hjem (instituttet får 
mobilitetstilskudd bare én gang per utreise). Totalt 34 av HFs studenter er på utenlandsopphold i 
hele 2012-13, og de aller fleste går på europeiske språkfag, med unntak av engelsk eller Nord-
Amerika-studier der samtlige er ute bare for ett semester. På tross av dette er oversikten interessant, 
særlig da den viser at altfor få studenter på fagene engelsk, tysk og spansk reiser ut i forhold til 
målsetningen om internasjonalisering ved UiO. 
 
Instituttet får kun mobilitetstilskudd for bruk av egne avtaler.  
 
6.2 Gi en vurdering av de tiltakene som instituttet har gjennomført i forbindelse med 
Internasjonaliseringsåret 2012 med henblikk på effekt og synliggjøring av internasjonal profil i 
programmene. 
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Det var planlagt en arbeidsstue for en gjennomgang av tekster på studieretningssidene på ILOS’ 
programmer. Arbeidsstuen ble utsatt til 2013. Den finner sted i løpet av uke 10. 
 
Alle fagstudiekonsulenter og internasjonaliseringskonsulent ved ILOS, internasjonaliseringsansvarlig 
ved HF samt en representant fra Seksjon for internasjonalisering av studier vil delta på arbeidsstuen. 
Den skriftlige informasjonen skal forbedres, og vi ønsker å markedsføre bedre noen få gode 
utvekslingsavtaler for hver studieretning. Denne arbeidsstuen, pluss et halvdags instituttinternt 
seminar om internasjonalisering vil også bidra til økt kunnskap om feltet for studieadministrasjonen 
ved ILOS. Dette er viktig for at flere kan bidra til å få studentene til å reise på utveksling. 
 
 6.3 Gi oss "den gode historien": Beskriv et internasjonaliseringstiltak som dere har lykkes spesielt 
godt med (maks 5-6 linjer):  
 

Hva besto tiltaket i?  
Det ble laget to brosjyrer om utveksling for henholdsvis engelsk- og NORAM-studenter, hvor 
utvekslingsavtaler som anbefales og satses på ble fremhevet. Hovedfokus er spesifikk relevant 
informasjon. Erfaringer fra tidligere studenter på utveksling, noen tekster fra faglærere og en kort 
beskrivelse av søknadsprosess er også med. 
 
  Hvilke(n) effekt(er) hadde det?  
Tall for 2012 og søkertall for 2013 har vist at effekten har vært god på NORAM. Utslaget har vært 
mindre på engelsk. Tilbakemeldinger fra studenter har vært meget positive. 
 

Hvilke elementer mener dere gjorde at tiltaket ble vellykket? 
Hovedprinsippet er målrettet og konkret informasjon til studenten. Ved at vi luker ut noen avtaler 
gjør vi valget lettere for studenter. Det er nødvendig med tett samarbeid med fakultet og 
internasjonaliseringsnettverk for å sikre at informasjon er riktig. Det har også blitt reklamert for 
brosjyrene på forelesninger, informasjonsmøter og nettsider. 
 

7— Læringsmiljø 
Gi en beskrivelse av læringsmiljøarbeidet med vekt på  
 

 mottaksuka og øvrige arrangementer for 1. semesterstudenter  
Både EURAM- og ESAL-programmene hadde separate informasjonsmøter for de ulike 
studieretningene, i tillegg til egne velkomstmøter for programmene. Årsenhetene hadde et 
kombinert velkomst- og infomøte som fungerte veldig greit. De nye studentene ble introdusert for 
sine faglærere og flere av studieretningene hadde smakebitsforelesninger. Alle nye bachelor- og 
årsenhetsstudenter fikk dessuten tilbud om biblioteksomvisning og IT-kurs i mottaksuka. Instituttets 
to programutvalg inviterte nye studenter med på ulike arrangementer i løpet av første semester. Nye 
masterstudenter ble også invitert til velkomst- og informasjonsmøter for sitt fag/studieretning hvor 
de ble introdusert til sine faglærere. 
 

 hvordan fadderordningen fungerte 
I 2012 ble alle nye studenter automatisk påmeldt fadderordningen. Instituttet fikk ansvar for selve 
fadderinndelingen, noe som fungerte greit. Selv om vi fikk tak i nok faddere var det dessverre ikke 
alle som fikk fadder fra sin egen studieretning. Fadderrekrutteringen startet i vårsemesteret og vi 
rekrutterte både via e-post og programutvalgene.  
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Fadderne vi fikk på programmene fordelte seg slik: ESAL og allmenn litteraturvitenskap årsenhet: 6 
faddere ble fordelt på 100 studenter (2 faddergrupper); EURAM og de øvrige årsenhetene: 30 
faddere ble fordelt på 462 studenter (13 faddergrupper). 
 

 andre arrangementer for senere semestres studenter  
Andresemestersmøter for bachelorstudenter med temaer som emnevalg, valg av 40-gruppe og 
studier i utlandet ble gjennomført for studieretningene i allmenn literaturvitenskap, fransk, Latin-
Amerika-studier, russisk, Sentral-Europa- og Balkan-studier og spansk. På portugisisk og italiensk ble 
det gitt individuell veiledning p.g.a. få påmeldte til andresemestersmøtet. 
 
Det holdes også egne informasjonsmøter for TYSK1000K - Sommerkurs i tysk språk og kultur i Kiel, 
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma og for russiskstudenter om ett semester i St 
Petersburg. 
 

 tilrettelegging for bruk av programutvalg, studentutvalg og –foreninger 
ILOS har et aktivt instituttutvalg som er med på å ivareta studentenes interesser overfor instituttets 
ledelse. I tillegg har ILOS to programutvalg: Programutvalget for språk, litteratur og område og 
Programutvalget for estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Medlemmene fra 
programutvalgene stiller med 1-3 studentrepresentanter i programrådene ved ILOS. 
 
Andre aktive studentforeninger som er tilknyttet ILOS er Latin-Amerika-foreningen, NORSAAS (for 
NORAM-studenter), samt litteraturtidsskriftene Lasso og Bøygen, som drives av litteraturstudenter 
ved ILOS.  
 
ILOS har tilrettelagt for bruk av programutvalg, studentutvalg og -foreninger ved å (a) invitere disse 
på informasjonsmøter for nye studenter, (b) hjelpe disse med å sende ut invitasjoner til sine 
arrangementer til aktuelle studenter og (c) bevilge faglig-sosiale midler til disse etter søknad. 
 

 hvordan klager på læringsmiljø, fysisk eller psykososialt, er blitt fulgt opp og hvilke tiltak man 
har iverksatt 
ILOS registrerte ingen slike klager i 2012. I de tilfeller hvor det kom uformelle klager knyttet til 
undervisning på emner ble de fulgt opp av studiekonsulent/studieleder og undervisningsleder. Alle 
situasjoner ble løst tilfredsstillende. 
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Vedlegg: Karakterstatistikk ILOS-fag 2012 
Tallene viser antall oppmeldinger etc  til emner i faget  og ikke antall studenter. 

Vår 
2012 

Fag Antall 
oppmeldt 

Antall 
møtt 

Antall 
stryk 

Antall 
bestått 

A B C D E F 

 
 

Lavere 
grad 

LIT 268 237 3 234 24 86 91 27 6 3 

BKS 6 6 1 5 0 1 3 1 1 1 

EST 61 56 1 55 17 21 12 2 3 1 

ENG 863 768 75 693 83 201 231 136 42 67 

FRA 340 307 22 285 45 77 92 51 20 20 

ITA 98 83 2 81 14 27 30 9 1 1 

IBER 64 54 0 54 9 21 22 2 0 0 

LATAM 34 29 0 29 5 13 11 0 0 0 

NED 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 

NORAM 114 104 3 101 20 34 36 11 0 3 

POL 6 4 0 4 0 2 0 2 0 0 

POR 38 33 2 31 4 8 9 6 4 2 

RUS 246 194 9 185 29 50 49 47 10 7 

SEU/BAL 51 48 3 45 2 10 14 10 9 2 

SPA 129 115 14 101 27 32 24 11 7 14 

TSJ 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 

TYSK 142 109 6 103 26 33 26 16 2 5 

SUM  2464 2151 141 2010 305 616 653 331 106 123 

 
 

Vår 
2012 

Fag Antall 
oppmeldt 

Antall 
møtt 

Antall 
stryk 

Antall 
bestått 

A B C D E F 

 
 
Høyere 
grad 

LIT 43 28 0 28 4 14 6 3 1 0 

BKS 9 7 0 7 1 5 1 0 0 0 

EAS 7 7 0 7 2 4 1 0 0 0 

EST 19 13 0 13 5 6 2 0 0 0 

ENG 178 155 2 153 38 50 50 10 5 2 

FRA 32 22 0 22 4 10 8 0 0 0 

ITA 9 8 0 8 2 6 0 0 0 0 

LATAM 4 4 0 4 0 2 1 0 1 0 

NED 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

NORAM 43 39 0 39 9 15 14 1 0 0 

POL 3 3 0 3 1 0 1 1 0 0 

POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RUS 30 28 1 27 6 11 8 2 0 1 

SPA 28 25 0 25 7 8 7 2 1 0 

SLAV 3 3 0 3 0 1 1 1 0 0 

TRANS 8 7 0 7 2 2 2 1 0 0 

TSJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TYSK 17 13 1 12 2 9 1 0 0 1 

SUM  435 364 4 360 83 145 103 21 8 4 
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HØST 
2012 

Fag Antall 
oppmeldt 

Antall 
møtt 

Antall 
stryk 

Antall 
bestått 

A B C D E F 

 
 
Lavere 
grad 

LIT 217 207 5 202 19 87 71 23 2 4 

BKS 17 15 1 14 4 6 2 0 1 1 

EAS/Euro 
1000 

56 46 1 45 1 15 20 9 0 0 

ENG 769 735 55 680 72 183 231 137 57 50 

FRA 326 281 15 266 37 77 72 34 26 15 

ITA 58 54 1 53 3 21 19 7 3 1 

LATAM 26 22 0 22 5 13 4 0 0 0 

NED 13 12 0 12 3 3 4 2 0 0 

NORAM 223 202 9 193 20 44 78 41 10 8 

POL 19 16 0 16 4 8 2 1 1 0 

POR 49 45 0 45 5 13 12 10 5 0 

RUS 204 168 20 148 42 35 41 23 7 18 

SEU/BAL 5 4 0 4 0 2 2 0 0 0 

SPA 203 189 13 176 30 49 50 32 15 10 

TSJ 4 2 0 2 0 0 1 1 0 0 

TYSK 146 131 14 117 26 24 42 16 9 14 

SUM  2335 2129 134 1995 271 580 651 336 136 121 

 
 

HØST 
2012 

Fag Antall 
oppmeldt 

Antall 
møtt 

Antall 
stryk 

Antall 
bestått 

A B C D E F 

 
 
Høyere 
grad 

LIT 68 61 0 61 14 20 20 5 2 0 

BKS 4 3 0 3 0 3 0 0 0 0 

EST 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

ENG 154 138 2 136 42 42 37 13 2 2 

FRA 24 23 1 22 5 11 5 1 0 1 

ITA 5 5 0 5 2 1 2 0 0 0 

LATAM 19 15 0 15 3 6 6 0 0 0 

NED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NORAM 46 43 0 43 8 20 12 2 1 0 

POL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RUS 41 37 2 35 8 9 10 5 3 2 

SLAV 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

SPA 35 32 2 30 4 8 13 5 0 2 

TRANS 48 43 0 43 11 13 15 3 1 0 

TSJ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

TYSK 31 24 0 24 8 9 4 2 1 0 

SUM  482 428 7 421 108 142 125 36 10 7 

 


