
Sensor-veiledning/Emnebeskrivelse RUS3010  

Våren 2020 

Hensikten med dette Bacheloroppgave-emnet i Russland-studier er å sette studenter i stand til:  

• å disponere en selvstendig oppgave  

• å finne nødvendig og relevant litteratur  

• å formulere, avgrense og definere en forskbar problemstilling  

• å presentere et utkast og en ferdig tekst for medstudenter  

• å gi tilbakemelding på medstudenters ferdige tekster.  

I henhold til UiOs Strategi 2030 skal studenter på alle nivåer gis opplæring i formidling og 

fremleggelse. Dette oppgaveemnet har derfor som obligatorisk oppgave at studentene skal opponere 

mot et fremlagt paper, og selv legge frem et paper. Dette er emnets obligatoriske aktivitet. 

Studentene skal i tillegg møte minst 7 av 10 seminarer for å kvalifisere til innlevering av oppgaven 

(eksamen). Studentene skriver, på basis av den undervisning/ veiledning de får, en 10 siders oppgave 

(pluss referanseliste) som innebærer en fordypning i et emne innenfor russisk/ post-sovjetisk kultur, 

politikk, samfunn eller historie.   

Seminarundervisningen fokuserer på:   

• Hvordan man skal bestemme seg for, avgrense og presisere en forskbar problemstilling  

• Kritisk analyse av egen tekst (i forbindelse med fremleggelse gir emneansvarlig konstruktive 

tilbakemeldinger på struktur, bruk av teori etc.);  

• Hvordan (og hvor) man kan søke frem litteratur ved hjelp av internettbaserte søkemotorer (og på 

Oria);  

• Tips til hvordan en god tekst kan utformes, referansesystemer og generell skrivekunst (eget hefte 

utarbeidet av professor Pål Kolstø).  

Emnet krever bestått eksamen i RUS1501 (russisk politikk, kultur og samfunn) og RUS1503 (russisk 

historie).   

Eksamen og bedømmelseskriterier:  

Det er oppgaven som er eksamensbesvarelsen. Oppgaven leveres inn i Inspera, er anonymisert, og 

skal sensureres av en intern og en ekstern sensor.   

• For å få beste karakter (A-B) må studenten vise meget god evne til selvstendighet i utforming av 

oppgaven, vise meget gode evner til selvstendig drøfting, avgrensing og presisering av 

forskningsspørsmålet, ha meget god sitatteknikk, og ha en utfyllende og omfattende litteraturliste. 

Studenten må i tillegg ha meget god ortografi og meget godt språk.   

• For å få gjennomsnittskarakter (C) må studenten vise god evne til selvstendighet i utforming av 

oppgaven, vise gode evner til selvstendig drøfting, avgrensing og presisering av forskningsspørsmålet, 

ha god sitatteknikk, og ha en utfyllende og omfattende litteraturliste. Studenten må ha god ortografi 

og godt språk.   



• For å få under gjennomsnittskarakter (D) må studenten vise tilstrekkelig evne til å utforme en 

problemstilling, vise tilstrekkelige evner til drøfting, ha god sitatteknikk, og ha en utfyllende og 

omfattende litteraturliste. Studenten må generelt ha god ortografi og godt språk.   

• For å få laveste ståkarakter (E) må kandidaten vise tilstrekkelige evne til drøfting, ha tilstrekkelig 

god sitatteknikk, og ha en utfyllende litteraturliste. Studenten må ha tilstrekkelig god ortografi og 

godt språk.   

 


