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Tittel:
Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier
Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier
Engelsk: Bachelor’s Degree Programme in Russian Studies
Oppnådd grad ved fullført studium
Bachelorgradsprogrammet i russlandsstudier fører frem til graden Bachelor i russlandsstudier.
Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. april. Du søker elektronisk via Samordna opptak. Søknadskoden er 186 483.
Omfang: 180 studiepoeng (ECTS), normert studietid er 3 år.
Yrkesmuligheter / Målgruppe
Programmet er rettet mot studenter som er interessert i Russland og ønsker å skaffe seg et faglig
grunnlag med en kombinasjon av språkkunnskap i russisk og kompetanse på russisk historie,
samfunnsliv og politikk.
Programmet kvalifiserer for arbeid i forhold til Russland og er blant annet relevant for yrker innen
offentlig forvaltning, næringslivet, skole, presse og media, og som grunnlag for undervisning i
videregående skole. For å bli kvalifisert til lærerstillinger i skolen må du ta praktisk-pedagogisk
utdanning etter fullført bachelor- eller mastergradsstudium.
Kompetansemål
Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse
• Kunnskap og innsikt i russisk historie, samfunnsliv og politikk
• Kunnskap om russiske forhold, herunder nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene
og norsk-russiske forbindelser
• Gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk
Ferdigheter
• God kjennskap til russisk grammatikk
• Trening i å oversette mellom norsk og russisk
• Trening i å lese russisk skjønnlitteratur og sakprosa
Kompetanse
• Skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
• Skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
Faglig innhold / Kortintroduksjon
Russland er vårt største og mest ukjente naboland. Dette programmet tilbyr språkstudier, kombinert
med kunnskap om og innsikt i russisk historie, samfunnsliv og politikk. I tillegg til å sette Russland
inn i en historisk ramme legger programmet stor vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre
dager. Studentene vil også få innsikt i de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser.
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Oppbygging av studiet
Bachelorgradsprogrammet i russlandsstudier består av obligatoriske emner og valgemner.
Programmet har to studieretninger (russisk og historie), og valg av studieretning vil ha innflytelse på
hvilke obligatoriske emner og valgemner som må eller kan tas. De første 3. semester er felles for alle
studenter på programmet, uansett studieretning. I 4. semester følger studentene studieplanen for
valgt studieretning, mens 5. og 6. semester er felles for alle studenter.
Emnet RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 er anbefalt for alle som ønsker å ta emner i russisk på 1000nivå og må derfor tas i 1. semester. Studenter som har hatt russisk på videregående skole kan få
fritak fra grunnkurset. Også studenter med grunnleggende russisk-kunnskaper kan få fritak fra dette
kurset. Studenter som har fått fritak fra RUS-0100 må velge EXF-0710 Examen facultatum (10 stp.)
i første semester, i tillegg til FIL-0700 og HIS-1000. Studenter som har fått fritak fra RUS-0100 og
som allerede har tatt examen facultatum kan ta et fritt valgemne. Alle emner skal som hovedregel gå
gjennom hele semesteret, dvs. at det studeres flere emner parallelt.
Bachelorgradsprogram i russlandsstudier består av 180 studiepoeng, som fordeler seg som følger:
Obligatoriske emner:
• FIL-0700 Examen philosophicum (10 stp.)
• HIS-1000 Introduksjonskurs til historie: historiens hva, hvordan og hvorfor (10 stp.)
• RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 (10 stp.)
• RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 (20 stp.)
• RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid (10 stp.)
• RUS-1210 Eldre russisk historie til 1861 (10 stp.)
• RUS-1313 Praktisk russisk i St. Petersburg (10 stp.)
• RUS-2021 Media og mediespråk i dagens Russland (10stp.)
• HIS-1010 Russland er et annet sted. Nyere russisk og sovjetisk historie 1861 – 1991 (10 stp.)
• STV-1001 Demokrati og politikk i idéhistorisk belysning (10 stp.)
Valgemner (felles):
• RUS-1110 Innføring i russisk litteratur (10 stp.) eller RUS-1115 Russland i dag, politikk,
kultur og samfunn (10stp.)
• HIS-2010 Bacheloroppgave (10 stp.) eller utenlandsopphold
• HIS-2009 Det russiske Arktis. Norge og Russland i nord ca. 1855 – 1940, HIS-2003
Stalinismen - Sovjetunionen under Stalin 1929-1953 eller STV-3014 Nordområdepolitikk
(10 stp.)
• 10 studiepoeng valgfrie emner eller utenlandsopphold
I 5.semester har studentene mulighet til å dra på et 3 måneders opphold til Northern (Arctic) Federal
University (NArFU) i Arkhangelsk. Studentene tar tre emner i Arkhangelsk, som godkjennes som
del av bachelorgraden. Studenter som ikke har mulighet eller ikke ønsker å reise til Arkhangelsk, tar
RUS-2021 og to valgemner.
Emner i studieretning historie:
• RUS-2020 Russisk tekst og tale (5 stp.)
• HIS-2021 Historie sett i lys av kildene (5 stp.)
• HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850 – 2000 (10 stp.)
• HIS-1001 Europa formes – fra år 1000 til1500 eller HIS-1002 Handelskapitalisme, statsmakt
og revolusjoner 1500 – 1850 (10 stp.)
Emner i studieretning russisk:
• RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk (10 stp.)
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•
•

RUS-2110 Russisk litteratur 2 (10 stp.)
HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850 – 2000 eller STV-3008
Internasjonal historie i det 20. århundre (10 stp.)

Studieretninger
Programmet har følgende studieretninger:
• Russisk
• Historie
Studieretning historie
For studieretning i historie består programmet av følgende komponenter: 10 studiepoeng ex.phil, 55
eller 65 studiepoeng historie, 85 studiepoeng russisk, 10 eller 20 studiepoeng statsvitenskap, 10
studiepoeng fritt emnevalg. Antall studiepoeng i historie og statsvitenskap er avhengig av emnevalg
i 6. semester.
Tabellen gir en oversikt over studieforløpet med studieretning historie
Semester
10 studiepoeng
10 studiepoeng
1. semester (høst)
FIL-0700 Examen
HIS-1000
philosophicum
Introduksjonskurs i
historie: hvordan
historie blir til
2. semester (vår)
RUS-1001 Grunnkurs russisk 2

3. semester (høst)

4. semester (vår)

RUS-1025 Russisk
grammatikk og
tekstarbeid
RUSHIS2020
2021
Russisk
Historie
tekst og
sett i lys
tale
av
kildene

5. semester (høst)

HIS-2010
Bacheloroppgave/
utenlandsopphold

6. semester (vår)

HIS-1010 Russland
er et annet sted.
Nyere russisk og
sovjetisk historie
1861 – 1991
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10 studiepoeng
RUS-0100
Grunnkurs russisk 1

RUS-1110 Innføring
i russisk
litteratur/RUS-1115
Russland i dag,
politikk, kultur og
samfunn
RUS-1313 Praktisk
russisk i St.
Petersburg
HIS-1003
Nasjonalisme,
imperialisme og
globalisering 1850 –
2000

RUS-2021 Media og
mediespråk i dagens
Russland/
utenlandsopphold
HIS-2003 Stalinismen
- Sovjetunionen under
Stalin 1929-1953 /
HIS-2009 Det russiske
Arktis. Norge og
Russland i nord ca.
1855 – 1940/
STV-3014
Nordområdepolitikk
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Studieretning i historie kvalifiserer til opptak til masterprogrammet i russlandsstudier og
masterprogrammet i historie. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og
flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske
universitet.
Studieretning russisk
For studieretning i russisk har programmet følgende komponenter: 10 studiepoeng ex.phil, 100
studiepoeng russisk, 30 til 50 studiepoeng historie, 10 til 30 studiepoeng statsvitenskap, 10
studiepoeng frie emnevalg. Antall studiepoeng i historie og statsvitenskap er avhengig av emnevalg i
4. og 6. semester.
Tabellen gir en oversikt over studieforløpet med studieretning russisk
Semester
10 studiepoeng
10 studiepoeng
1. semester (høst)
FIL-0700 Examen
HIS-1000
philosophicum
Introduksjonskurs i
historie: hvordan
historie blir til
2. semester (vår)
RUS-1001 Grunnkurs russisk 2

3. semester (høst)

RUS-1025 Russisk
grammatikk og
tekstarbeid
RUS-2025 Praktisk
skriftlig og muntlig
russisk

RUS-1210 Eldre
russisk historie til
1861
RUS-2110 Galskap i
russisk litteratur

5. semester (høst)

HIS-2010
Bacheloroppgave/
utenlandsopphold

Fritt valgemne /
utenlandsopphold

6. semester (vår)

HIS-1010 Russland
er et annet sted.
Nyere russisk og
sovjetisk historie
1861 – 1991

STV-1001
Demokrati og
politikk i idéhistorisk
belysning

4. semester (vår)

10 studiepoeng
RUS-0100
Grunnkurs russisk 1

RUS-1110 Innføring
i russisk
litteratur/RUS-1115
Russland i dag,
politikk, kultur og
samfunn
RUS-1313 Praktisk
russisk i St.
Petersburg
HIS-1003
Nasjonalisme,
imperialisme og
globalisering 1850 –
2000/ STV-3008
Internasjonal historie
i det 20. århundre
RUS-2021 Media og
mediespråk i dagens
Russland/
utenlandsopphold
HIS-2003 Stalinismen
- Sovjetunionen under
Stalin 1929-1953 /
HIS-2009 Det russiske
Arktis. Norge og
Russland i nord ca.
1855 – 1940/
STV-3014
Nordområdepolitikk

Studieretning i russisk kvalifiserer til opptak til masterprogrammet i russlandsstudier og
masterprogrammet russisk litteratur. Man er også kvalifisert for opptak til master i visuelle
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kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT
Norges arktiske universitet.
Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisning
Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og
seminarer med semesteroppgave. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet
til å belyse og studere fagene på forskjellige måter, som fører til større læringsutbytte.
Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Eksamen og vurdering
Eksamen varierer mellom er skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappe-/standpunktvurdering og
muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er
valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin
kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon.
Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i
emnet kan leveres.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter,
E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinueringseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte
emnebeskrivelser.
Evaluering av studiet
Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres minimum en
gang i løpet av programperioden. Emneevaluering består av student- og faglærers evaluering.
Utenlandsopphold
Det anbefales sterkt å ta et studieopphold ved Det norske studiesenteret i St.Petersburg i 3. semester.
Her tilbys det hver høst et emne i praktisk russisk. Kurset fokuserer på praktiske ferdigheter i
muntlig russisk, men det kan også bli gitt annen undervisning av språklig og litterær karakter. Kurset
forutsetter avlagt eksamen i RUS-0100 og RUS-1001 Grunnkurs i russisk 1 og 2.
I 5. semester tilbys det et utenlandsopphold ved Northern Arctic Federal University, som også
anbefales sterkt. Her arrangeres det to emner som studentene ved bestått eksamen får innpass for i
sin bachelorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.
Videre studier
Med bachelorgrad kan du søke opptak til mastergrad i russlandsstudier, i historie eller russisk
litteratur, avhengig av hvilken studieretning du har tatt i bachelorstudiet. Graden er også
opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet
urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT
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