
KIN2010 Kinesisk C - HØST 2020 

Erstatning for utveksling til Peking University 

 
Emneansvarlig: Lin Chieh-ting 

 

Undervisning  

Studentene får digital undervisning på UiO levert av lærerne ved Peking University (Beida). Dette 

betyr at du møter opp etter fast timeplan i klasserom på Blindern og får undervisning via video i 

tidsrommet kl 08.15-12.00 daglig mandag til fredag over en periode på tolv uker. Se timeplan på 

semestersiden for tid og sted. I tillegg blir det en uke med undervisning i uke 4, 2021 (25.-29. 

januar 2021). Se Canvas rommet for informasjon om rom og tidspunkt for undervisningen i uke 4. 

 

Studentene samarbeider med hverandre i klasserommet samtidig som de undervises av en av 

lærerne via Skype. Det vil være fire parallelle, obligatoriske kurs: 

 

1. 口语: Fokus på kommunikative muntlige evner (8t) 

2. 课文: Integrert lytte-, tale-, lese- og skrivekurs  (6t) 

3. 语法: Om grammatiske strukturer og bruksmåter (4t) 

4. 发音: Trening i forbedring av uttale   (2t) 

 

Studentene deles inn i tre grupper. Hver student deltar på kun én gruppe. Regelmessige 

hjemmelekser og quizer vil bli gitt hver uke. Disse leveres på e-mail til lærerne ved Beida, som 

retter og gir tilbakemeldinger. Læreboken, materialer og detaljert undervisningsplan blir 

tilgjengelig i Canvas i august.  

 

Oppmelding  

Studentene melder seg til emnet innen 17. juni i Studentweb (åpner 10. juni). Faglærer fordeler 

deretter studentene i tre grupper. Du får tildelt gruppe i slutten av juni i Studentweb.  

 

Oppmøte 

Høsten 2020 er det ikke krav om obligatorisk oppmøte på KIN2010, men sterkt anbefalt. Å delta 

på undervisningen er en forutsetning for å bestå læringsmålene i emnet. Dersom du har en god 

grunn til å ikke komme på campus for å delta på undervisningen i klasserommet (syk, i karantene, 

venter på testing el.) kan du følge undervisningen hjemmefra digitalt på Skype. 

Kontaktinformasjon og Skype-ID til lærerne ligger i Canvas. Ta kontakt med studiekonsulent ved 

behov for tilrettelegging eller ved spørsmål. 

 

Obligatorisk aktivitet 

 Bestått 80 % av hjemmeleksene og quizene  

 En avsluttende prøve i hvert kurs (totalt fire prøver) i slutten av semesteret  

 

Du må ha fullført lekser/oppgaver for å kunne ta de fire prøvene.  

Alle fire prøver må bestås for at du kan kvalifisere deg til den muntlige eksamenen. Bestått muntlig 

eksamen er en forutsetning for å delta på vår-delen av KIN2010.  

 

https://www.hf.uio.no/ikos/personer/vit/kinastudier/fast/chiehtil/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KIN2010/h20/


 

Eksamen 

Det arrangeres muntlig eksamen 4.-5. februar 2021. 

Informasjon om tidspunkt og sted legges ut i Canvas 2-3 uker før eksamen. 

 

Tilleggsinformasjon 

Lin Chieh-ting og Øystein Krogh Visted er tilgjengelige gjennom hele semesteret i en rådgivende 

kapasitet for studenter som ønsker assistanse og rettleiing. Mer informasjon om dette blir gitt ved 

semesterstart. 

 

Det vil organiseres culture nights, film-kvelder og selvstendige forelesninger o.l. hyppigere dette 

semesteret enn til vanlig. Disse vil annonseres fortløpende til høsten. 

 

Ta kontakt med studiekonsulent Lene Ørbech Jensen ved spørsmål. 

https://www.hf.uio.no/ikos/personer/vit/kinastudier/fast/chiehtil/
https://www.hf.uio.no/ikos/personer/vit/kinastudier/fast/oysteikv/index.html
https://www.hf.uio.no/ikos/personer/adm/leneoje/

