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Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 
 
§ 1.  Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i 

henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske 
Fakultet, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Studienævnet for Lingvistik 
og Finsk.  

 
§ 2.   Formålet med bacheloruddannelsen er at:  

• Indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, 
herunder fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår 
en bred faglig viden og kunnen,  

• Give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske 
kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, 
formulere og løse komplekse problemstillinger inden for 
fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og  

• Give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og  
      kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.  

§ 3. En bacheloruddannelse med centralt fag i finsk skal give de studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 

 
Kvalifikationer 

De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden 
for følgende områder: 

• Sikker og præcis forståelse og anvendelse af finsk i skrift og tale 
• Indgående kendskab til det finske sprogs opbygning 
• Indblik i sproglig variation i finsk, herunder dialekter og talesprogsformer 
• Viden om den finsk-ugriske sprogfamilie og det finske sprogs placering blandt 

disse sprog 
• Kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger 
• Færdighed i at anvende sprogvidenskabelige teorier og sproglige 

analysemetoder 
• Viden om Finlands historiske og kulturhistoriske udvikling og landets aktuelle 

politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold 
• Viden om Finlands litteraturhistorie, herunder den finlandssvenske litteratur 
• Indsigt i litterære teorier og kendskab til tekstanalysens metoder 
• Færdighed i at beskrive særlige træk i det finske sprogs opbygning samt 

forskelle og ligheder mellem finsk og dansk 
• Færdighed i at beskrive Finlands historie og landets placering i den 

internationale sammenhæng      
• Forståelse for særlige træk i Finlands litteratur 
• Forståelse for og færdighed i fortolkning Finlands litteratur i sammenhæng med 

landets historie og kultur 
 
Kompetencer 

 Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig  
 følgende faglige og sociale kompetencer: 

• Evne til at bruge korrekt og situationstilpasset kommunikation på finsk i skrift og 
tale 

• Evne til at anvende sprogvidenskabelige teorier og sproglige analysemetoder på 
finske og andre sproglige data 

• Evne til at finde, bruge og evaluere information i trykte og elektroniske kilder 
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• Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk 
• Evne til at præsentere et komplekst stof for forskellige modtagergrupper, både 

mundtligt og skriftligt 
• Evne til at fungere som formidler mellem finsk og andre kulturer 
• Evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav  
 
§ 4.   Adgang til bacheloruddannelsen i finsk forudsætter en gymnasial adgangsgivende 

eksamen.  
 
Stk. 2.  Uddannelsen forudsætter interesse for og kendskab til sprog. Der kræves læsefærdighed 

i engelsk og skandinaviske sprog, da en del af undervisningsmaterialet foreligger på 
disse sprog. Der forudsættes endvidere kendskab til finsk i et omfang som propædeutisk 
kursus, der kan integreres i bachelor studieforløbet.  

 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5.  Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 

universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19 august 2004 om eksamen ved 

universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser 
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2.  Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet 

fastsat uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om 
disciplinære foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse 
ved studieinaktivitet. Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med 
den til enhver tid gældende studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende 
er forpligtigede til selv at holde sig orienteret om gældende regler for uddannelsen. 

 
 
Kapitel 4: Uddannelsesstruktur 
 
§ 6.   En bacheloruddannelse med Finsk som centralt fag består af 2 års studier i finsk 

kombineret med 1 års studier indenfor et andet fagligt område eller 2 ¼ års studier i 
finsk kombineret med ¾ års studier indenfor et andet fagligt område, som er individuelt 
tilrettelagt. 

 
Stk. 2.  Uddannelsen er samlet normeret til 180 ECTS-points, jfr. § 18. 
 
Stk. 3.  I tilknytning til uddannelsen er der godkendt propædeutik i finsk i et omfang  
  svarende til 30 ECTS-points, jfr. § 4, Stk. 2. 
 
§ 7.   Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende 

studieforløb relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul 
kan bestå af en eller flere discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af 
faglige kvalifikationer og kompetencer. 
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§ 8.   En bacheloruddannelse med hovedvægt i det humanistiske område giver ret til 

betegnelsen BA med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den 
engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Arts (BA) efterfulgt af uddannelsens 
fagbetegnelse på engelsk. 

 
 
Kapitel 5: Almene Eksamensbestemmelser 
 
§ 9.   Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver  
  kan ikke tages om. 

§ 10.   En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Studienævnet for 
Lingvistik og Finsk kan ved dispensation tillade indstilling for fjerde og femte gang, 
hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 

 
Stk. 2.  Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 

eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
 
Stk. 3.  En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan 

forlange at aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende 
forlange, at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig 
praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve. 

 
§ 11.   Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af 

eksaminator(erne), eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne 
prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede 
censorer. 

 
§ 12.   Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-

trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse 
bedømmes med bestået/ikke bestået.  

 
§ 13.   Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 

tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man 
deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, 
mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i 
mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende 
forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 

 
§ 14.   Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens 

spørgsmål eller emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve 
forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den 
studerende. 

 
§ 15.  Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig 

opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes 
bidrag kunne bedømmes individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst 
udarbejdes af 4 studerende. Opgavens omfang fordobles ved to deltagere og så 
fremdeles; maksimum 1/5 af teksten må være fælles. 

 
Stk. 2.  Vejleder skal altid godkende, at en skriftlig opgavebesvarelse udarbejdes af flere 

studerende. 
 
§ 16.   For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter 
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afholdelsen, fastsætter studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver 
offentliggjort. Datoen bliver meddelt den studerende ved opslag eller på anden måde. 

Stk. 2.  Datoen efter Stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for  
bachelorprojektets vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret 
til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  

Stk. 3.  For prøver, der indgår i førsteårsprøven, jfr §§ 27, 28, skal resultatet af første forsøg 
være meddelt den studerende inden 1. august.  

 
Stk. 4.  Studienævnet kan fravige de i Stk. 1 og 2 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige 

omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal 
studienævnet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse 
herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. 

 
Stk. 5.  Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 

studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17.  Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, 

godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau 
efter denne bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen 
(merit). Studienævnet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en 
anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for 
uddannelseselementer i uddannelsen. 

 
Stk. 2.  Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 

videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået/Godkendt. Hvis det 
pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge 
uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. 

 
§ 18.   ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en  

 fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 60 ECTS-points svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19.   Aarhus Universitet udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 

færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og 
resultatet offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.  

 
Stk. 2.  Beviset udfærdiges på dansk og engelsk.  
 
Stk. 3.  Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma  

Supplement, der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt 
giver oplysninger om universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske 
uddannelsessystem.  
 

Stk. 4.  Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder  
universitetet på foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af 
uddannelsen med angivelse af ECTS-point. 
 

§ 20.  Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: F.eks. 1400 typeenheder (tegn + 
mellemrum) prosa, 30 vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. En tekst fra 
før 1700 tæller 3-dobbelt. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med. 

 
§ 21.   Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum, 

inklusive noter og abstract til BA-projekt) er lig en normalside (ns.). Forside, 
indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med. 
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Stk. 2.  Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 

Eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens 
formkrav. 

 
Stk. 3.  Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, 

indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, 
mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen.  

 
Stk. 4.  Der tages ved bedømmelsen af alle prøver hensyn til ikke alene de indholdsmæssige 

kvaliteter, men også til den mundtlige eller skriftlige fremstillings kvalitet som 
formidling.  
Formidlingskvalitet skal her forstås som overensstemmelse mellem form og indhold. 
Dvs. skriftligt: klar opstilling (layout), hensigtsmæssig og velvægtet disposition, 
adækvat afsnitsopdeling, tydelig og passende kohærensmarkering, præcis og 
letforståelig sprogbrug i alt: læservenlighed. Og mundtligt: mundtlig (dvs. 
manuskriptuafhængig) fremlæggelse, brug af tavle, overhead, elektronisk visualisering 
eller handout hvor hensigtsmæssigt samt færdighed i både monologisk og dialogisk 
kommunikerende redegørelse, i alt: tilhørerinteraktion. 
 

§ 22.   Studienævnet for Lingvistik og Finsk kan dispensere fra de regler i studieordningen, der 
alene er fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 

 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 23.   Bacheloruddannelsen med centralt fag i Finsk kan afvikles på to måder:  

• 2 års grundfag kombineret med et etårigt suppleringsfag 
• 2 ¼ års grundfag kombineret med ¾ års individuelt tilrettelagt tilvalg 

 
§ 24.   Bacheloruddannelsen med centralt fag i Finsk består af følgende moduler: 

• Propædeutikmodul. Modulet vægter 30 ECTS-points. 
• Modul i finsk historie, litteratur, og kultur. Modulet vægter  20 ECTS-points. 
• Modul i sprogfærdighed. Modulet vægter 30 ECTS-points. 
• Modul i sprogkendskab. Modulet vægter 45 ECTS-points. 
• Praktisk og videnskabsteoretisk modul. Modulet vægter 15 ECTS-points. 
• Det valgfri modul. Modulet vægter 10 ECTS-points. 
• Bachelorprojektmodul. Modulet vægter 15 ECTS-points. 

 
Stk. 2.  Propædeutikmodulet består af følgende discipliner: 

• Propædeutik 1  
• Propædeutik 2    

 
Stk. 3.  Modul i finsk historie, litteratur og kultur består af følgende discipliner: 

• Historie, samfund og kultur 
• Finsk litteratur-historie 

 
Stk. 4.  Modul i sprogfærdighed består af følgende discipliner: 

• Finsk i brug 
• Mundtlig sprogfærdighed   
• Skriftlig sprogfærdighed     

 
Stk. 5. Modul i sprogkendskab består af følgende discipliner: 
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• Dansk sprogstruktur: grammatik   
• Almen og finsk fonetik og fonologi 
• Ordstrukturer og sætningskonstruktioner: morfologi, semantik, syntaks 
• Finsk sprogstruktur 
• Det finske sprogs udvikling og variationer 

 
Stk. 6. Praktisk og videnskabsteoretisk modul består af følgende discipliner: 

• Studium generale 
• Studieteknisk værktøjskasse  

 
Stk. 7.  Det valgfri modul består af følgende discipliner: 

• Litteraturteori 
• Finsk litteratur og tekststudium 
• Oversættelsesteori 
• Oversættelse i praksis 
• Formidling 
• Sprog og samfund: sociolingvistik 
• Sprog og kultur: antropologisk lingvistik 
• Selvvalgt emne 
 

Stk. 8. Bachelorprojektmodulet består af udarbejdelsen af et større skriftligt projekt. 
 
Stk. 9. Med en individuelt tilrettelagt supplering aflægges bachelorprojektet som en del af 

hovedfaget. Ellers aflægges bachelorprojektet som en del af suppleringsfaget men skal 
tage udgangspunkt i hovedfaget; projektet skal således omfatte den studerendes to 
fagligheder. 

  
Stk. 10. Udover holdundervisning og forelæsninger vil der i undervisningen blive anvendt 

mundtlige og skriftlige oplæg af såvel undervisere som deltagere. I nogle fag kan der 
også være værkstedsøvelser, feltarbejde, gruppeprojekter o.lign. 

 
Stk. 11. Udover det under Stk. 10 nævnte vil en del af undervisningen foregå som selvstudium 

med vejledning. 
 
§ 25.   Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: 

Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 

Propædeutikmodul 

Propædeutik 1 

Propædeutik 2 

 

Intern 

Intern 

 

15 

15 

 

BE/IB 

7-trinsskala 

 

1. semester 

2. semester 

Modul i finsk historie, 
litteratur og kultur 

Historie, samfund og  
kultur 

Finsk litteratur-historie 

 

 
 
Intern 

Ekstern 

 

 
 

10 

10 

 

 
 
7-trinsskala 

7-trinsskala 

 

 
 
1. semester 

2. semester 
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Modul i 

sprogfærdighed 

Finsk i brug 

Mundtlig  
sprogfærdighed 

Skriftlig  
Sprogfærdighed 

 
 

Intern 

 
Ekstern 

 
Ekstern 

 
 

10 

 
10 

 
10 

 
 

BE/IB 

 
7-trinsskala 

 
7-trinsskala 

 
 

3. semester 

 
7. semester 

 
7. semester 

Modul i   
sprogkendskab 

Dansk sprogstruktur 

Almen og finsk fonetik  
og fonologi 

Ordstrukturer og  
sætningskonstruktioner 

Finsk sprogstruktur 

Det finske sprogs  
udvikling og variation 

 
 

Intern 

 
Intern 
 

Intern 

Ekstern 

 
Ekstern 

 
 

5 

 
5 
 

10 

10 

 
15 

 
 

BE/IB 

 
7-trinsskala 
 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 
7-trinsskala 

 
 

1. semester 

 
2. semester 
 

3. semester 

4. semester 

 
4. semester 

Praktisk og 
videnskabsteoretisk  

modul 

Studium generale 

Studieteknisk 
værktøjskasse 

 
 
 

Intern 

 
Intern 

 
 
 

10 

 
5 

 

 
 
BE/IB 

 
BE/IB 

 

 
 
3. semester 

 
4. semester 

Det valgfri modul 

Litteraturteori 

Finsk litteratur og  
tekststudium 

Oversættelsesteori 

Oversættelse i praksis 

Formidling 

Sprog og samfund 

Sprog og kultur 

Selvvalgt emne 

 

Intern 

 
Intern 

Intern 

Intern 

Intern 

Ekstern 

Ekstern 

Intern 

 

5 

 
5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

 

BE/IB 

 
7-trinsskala 

BE/IB 

7-trinsskala 

BE/IB 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

BE/IB 

 

7. semester 

 
7. semester 

7. semester 

7. semester 

3./7. semester 

3./7. semester 

3./7. semester 

1.-7. semester 

Bachelorprojektmodul 

Bachelorprojekt 

 

Ekstern 

 

15 

 

7-trinsskala 

 

6. semester 
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Stk. 2. Anbefalet forløb af studium ved integration af Propædeutik: 
 

Prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 

Propædeutik 1 

Historie, samfund og  
kultur 

Dansk sprogstruktur 

Intern 

 
Intern 

Intern 

15 

 
10 

5 

BE/IB 

 
7-trinsskala 

BE/IB 

1. semester 

 
1. semester 

1. semester 

Propædeutik 2 

Finsk litteraturhistorie 

Almen og finsk fonetik og  
Fonologi 

Intern 

Ekstern 

 
Intern 

15 

10 

 
5 

7-trinsskala 

7-trinsskala 

 
7-trinsskala 

2. semester 

2. semester 

 
2. semester 

Finsk i brug 

Ordstrukturer og  
sætningskonstruktioner 

Studium generale 

Intern 

 
Intern 

Intern 

10 

 
10 

10 

BE/IB 

 
7-trinsskala 

BE/IB 

3. semester 

 
3. semester 

3. semester 

Finsk sprogstruktur 

Det finske sprogs  
udvikling og variationer 

Studieteknisk 
værktøjskasse 

Ekstern 

 
Ekstern 

 
Intern 

10 

 
15 

 
5 

7-trinsskala 

 
7-trinsskala 

 
BE/IB 

4. semester 

 
4. semester 

 
4. semester 

Supplering med  
Bachelorprojekt 

eller 

Individuel supplering 

Bachelorprojekt 

 
 

 

 

Ekstern 

 
60 

 

45 

15 

 
 

 

 

7-trinsskala 

 
5.+6. semester 

 

5.+6. semester 

6. semester 

Mundtlig  
sprogfærdighed 

Skriftlig  
Sprogfærdighed 

Selvvalgt emne 

 
Ekstern 
 

Ekstern 

Intern 

 
10 

 

10 

10 

 
7-trinsskala 
 

7-trinsskala 

BE/IB 

 
7. semester 
 

7. semester 

7. semester 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 

§ 26.   Den studerende kan først indstille sig til prøven i "Finsk sprogstruktur" når  
 "Propædeutik 2" er bestået. 

 
Stk. 2.  Den studerende kan først indstille sig til prøverne i "Oversættelse i praksis" når  
  "Oversættelsesteori" er bestået. 

Stk. 3.   Den studerende kan først indstille sig til prøverne i "Skriftlig sprogfærdighed" og 
"Mundtlig sprogfærdighed" når "Finsk i brug" er bestået. 

 
Stk. 4.  Den studerende kan først indstille sig til prøven i bachelorprojektet, når samtlige andre 

prøver på de to første år af bacheloruddannelsen, som inkluderer propædeutik, er 
bestået. 
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§ 27.   Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at 

kunne fortsætte uddannelsen, deltage i følgende prøver (førsteårsprøven): "Propædeutik 
2", "Historie, samfund og kultur", "Dansk sprogstruktur". 

 
Stk. 2.  Prøverne i henhold til Stk. 1 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår 

efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 
 
Stk. 3.  Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med Stk. 2, bortfalder 

adgangen til et nyt eksamensforsøg. 
 
§ 28.   Hvis prøverne i henhold til § 27 ikke er beståede inden udgangen af første studieår, kan 

den studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den 
studerende inden udgangen af september. 

 
§ 29.   For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den 

studerende kan give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamens-termin; 
det vil sige senest inden marts for vintereksamen og inden udgangen af september for 
sommereksamen. 

 
Stk. 2   Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er 

det nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen. 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner  
 
§ 30.   Propædeutikmodulet består af følgende discipliner: 

• Propædeutik 1 
• Propædeutik 2 

§ 31.   Propædeutikmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og  
  kompetencer 

Kvalifikationer:  
  De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og  
  færdigheder inden for følgende områder: 

• Grundlæggende kendskab til det finske sprogs opbygning 
• Tekstforståelse og lytteforståelse på finsk   
• Basale færdigheder i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på finsk 
• Indsigt i forskelle og ligheder mellem finsk og dansk 

Kompetencer: 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig  
følgende faglige og sociale kompetencer: 

• Evne til at kommunikere skriftligt og mundtligt på elementært finsk   
• Evne til at oversætte enklere tekster fra finsk til dansk  
• Evne til at benytte ordbøger og andre hjælpemidler, inklusive elektroniske 

 
§ 32.  Propædeutik 1 (Propedeutics 1) 

Disciplinbeskrivelse 
Propædeutik 1 er et intensivt begynderkursus, der henvender sig til studerende uden 
forkundskaber i finsk. Disciplinen omfatter undervisning i grammatik og tekstlæsning 
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samt øvelser i udtale, samtale og skriftlig fremstilling. Propædeutik 1 strækker sig over 
efterårssemesteret med en afsluttende skriftlig test i slutningen af semesteret.  

 
Stk. 2. Faglige mål 

Prøven skal vise at den studerende er i stand til at læse lettere finske tekster og  
analysere og beskrive grammatiske fænomener i disse tekster. 

 Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af en skriftlig bunden prøve, som skal laves individuelt. Prøven udleveres 
og afleveres indenfor en undervisningsgang på 3 timer. 
 

Prøveform:    Individuel  
Hjælpemidler:    Alle 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, bestået/ikke bestået 
Vægtning:   15 ECTS-points 
 
§ 33.  Propædeutik 2 (Propedeutics 2) 

Disciplinbeskrivelse 
Propædeutik 2 er et intensivt fortsætterkursus, der henvender sig til studerende med 
forkundskaber svarende til propædeutik 1. Disciplinen omfatter fortsat undervisning i 
grammatik og tekstlæsning samt øvelser i samtale, skriftlig fremstilling og oversættelse. 
Propædeutik 2 strækker sig over forårssemesteret.  
Sideløbende følger de studerende undervisningen i de andre førsteårsdiscipliner. 

Stk. 2. Faglige mål 
Prøven skal dokumentere den studerendes kendskab til det finske sprogs opbygning 
samt evner til at analysere og beskrive finsk materiale. Der kræves færdighed i at læse 
lettere finske tekster og udtrykke sig skriftligt på elementært  
finsk.  

Stk. 3.  Eksamensbestemmelser 
Eksamen kan afvikles på to måder: 

a) Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse en skriftlig, bunden individuel 
prøve.  

 
Prøveform:    Individuel 
Hjælpemidler:   Alle 
Varighed 3 timer 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:   15 ECTS-points 

b) En skriftlig, bunden individuel prøve samt en mundtlig prøve på 20 minutter, som 
tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. 

 
Prøveform:    Individuel 
Hjælpemidler:   Alle 
Varighed Skriftlig del: 3 timer 
 Mundtlig del: 20 minutter 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:   15 ECTS-points 
 
§ 34. Modul i finsk historie, litteratur og kultur består af følgende discipliner 

• Historie, samfund og kultur    
• Finsk litteraturhistorie 
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Stk. 2.  I "Det valgfri modul" udbydes desuden "Litteraturteori" og "Finsk litteratur og  
  tekststudium" som specialiseringsmuligheder. 

§ 35. Modul i finsk historie, litteratur og kultur giver den studerende følgende  
 kvalifikationer og kompetencer 

Kvalifikationer 
  De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden 

for følgende områder: 
• Kendskab til og forståelse af Finlands historiske og kulturelle udvikling  samt 

landets aktuelle politiske og samfundsmæssige forhold og kulturelle 
mangfoldighed 

• Overblik over Finlands litteraturhistorie, herunder den finlandssvenske  
 litteratur 

• Færdighed i at redegøre for finsk litteraturhistorie og for særlige træk i Finlands 
litteratur 

 
Kompetencer 
  Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende 

faglige og sociale kompetencer: 
• Evne til at vurdere Finlands historie og landets placering i international 

sammenhæng  
• Evne til at reflektere over og fortolke Finlands litteratur i sammenhæng med 

landets historiske og kulturhistoriske udvikling 
• Evne til at orientere sig i en finsk kulturel kontekst 

§ 36.  Historie, samfund og kultur (History, Society and Culture) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler hovedtrækkene i Finlands historie med fokus på de politiske, 
økonomiske og kulturelle forhold. Hovedvægten er lagt på tiden fra 1809, da Finland, 
som siden middelalderen havde været en integreret del af det svenske kongerige, blev et 
selvstyrende russisk storfyrstendømme, og især perioden efter selvstændigheden i 1917.  
 

Stk. 2. Faglige mål 
Prøven skal vise at den studerende har overblik over Finlands historie, kultur og 
samfundsforhold. Udover et pensum der dækker disse aspekter skal den studerende 
fordybe sig i et begrænset specialområde; pensum og specialområde  
vælges i samråd med vejleder.    
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Der udleveres et eller flere spørgsmål, der kan danne udgangspunkt for en drøftelse af 
det opgivne pensum. 
 

Prøveform:   Bunden individuel mundtlig prøve  
Hjælpemidler:   Alle 
Forberedelsestid:   30 minutter 
Varighed:   45 minutter inkl. censur  
Censur og bedømmelse:   Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:   10 ECTS-points 
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§ 37. Finsk litteraturhistorie (History of Finnish Literature) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen skal give den studerende kendskab til den finske litteraturs historie fra de 
gamle folkedigte til den nyeste litteratur. Hovedvægten er lagt på den finsksprogede 
litteratur, men den finlandsvenske litteratur er også en væsentlig del af undervisningen. 

 
Stk. 2.  Faglige mål 

Den studerende skal vise kendskab til hovedlinierne i udviklingen af finsk litteratur og 
de vigtigste forfattere. Desuden skal den studerende være i stand til at forbinde dem 
med landets historiske udvikling.  
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
  Eksaminanden skal  

• Sammensætte en portfolio om en litterær retning, en bestemt forfatter, eller en 
periode indenfor finsk litteraturhistorie.  

 Portfolio skal omfatte: 
• En kort oversigt over finsk litteraturhistorie  
• En selektion af litterære tekster på finsk/originalsproget eller i oversættelse, 

relevante for emnevalg 
• En selvskrevet tekst omkring disse valgte tekster som placerer dem i en 

litteraturhistorisk sammenhæng af 3-8 ns. (jfr. § 21) 
• Angivelse af kilder 
• Liste over læste og for emnevalget relevante tekster  
• Hele portfolio må ikke omfatte mere end 20 ns. (jfr. § 21) 

Prøveform:  Individuel. Det skriftlige materiale kan udarbejdes i samarbejde 
med andre studerende, dog således at alle dele af materialet, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til 
genstand for individuel bedømmelse (jfr. § 15). 

Hjælpemidler:   Alle 
Censur og bedømmelse:   Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:   10 ECTS-points 
 
§ 38.   Modul i sprogfærdighed består af følgende discipliner: 

• Finsk i brug    
• Mundtlig sprogfærdighed  
• Skriftlig sprogfærdighed  

§ 39. Modulet i sprogfærdighed skal give den studerende følgende kvalifikationer og  
  kompetencer 

Kvalifikationer 
  De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og  
 færdigheder inden for følgende områder: 

• Færdigheder i at læse og tolke forskellige typer af finske tekster 
• God lytteforståelse på finsk 
• Færdigheder i at udtrykke sig mundtligt på finsk i forskellige situationer 
• Færdigheder i at udtrykke sig korrekt på skriftlig finsk  

Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig  

  følgende faglige og sociale kompetencer: 
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• Evne til at bruge korrekt og situationstilpasset kommunikation på finsk i skrift og 
tale 

• Evne til at bearbejde og udforme forskellige typer af tekster på finsk 
 

§ 40.  Finsk i brug (Finnish in use) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål at præsentere finsk sprog i brug i autentiske tekster og 
samtaler. Undervisningsmaterialet vil derfor bestå af tekster på finsk og optagelser af 
samtaler på finsk. Målet er at opøve receptive færdigheder i forhold til at lytte, læse og 
forstå teksten. Teksterne og samtalerne diskuteres i forhold til deres funktion og 
sproglige form, ordforråd og idiomatiske udtryk samt grammatiske konstruktioner.  
 

Stk.2. Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere forståelse af skrevet og talt finsk på videregående 
niveau. Eksaminanden skal kunne redegøre for tekstens og optagelsens funktion, 
indhold og sproglige form.   
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Mundtlig prøve. Eksaminanden får udleveret en tekst og en optagelse samt spørgsmål 
dertil, som danner grundlag for en diskussion. 
 

Prøveform:  Individuel 
Hjælpemidler: Ordbøger  
Forberedelsestid:  1 time  
Varighed:  30 minutter 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, bestået/ikke-bestået  
Vægtning:  10 ECTS-points 
 
§ 41. Mundtlig sprogfærdighed (Oral Language Proficiency) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål at udvikle den studerendes forståelse af talt finsk, kendskab til 
det centrale finske ordforråd, bevidsthed om finsk udtale og færdighed i at føre en 
samtale på finsk. Formålet er at opøve den studerendes evne til at kommunikere 
mundtligt på finsk i dagligdags situationer samt at give korte præsentationer på finsk 
med udgangspunkt i forskellige temaer.  
 

Stk. 2. Faglige mål 
Eksamen skal vise, at den studerende forstår finsk talesprog og kan udtrykke sig 
mundtligt på korrekt finsk.  
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er mundtlig og afholdes på finsk. Prøven former sig hovedsagelig som en 
samtale mellem eksaminator og den studerende. Til forberedelsen udleveres en ukendt 
tekst, hvorpå samtalen baseres. Både udtale og udtryksfærdighed vurderes. 
 

Prøveform:  Individuel  
Hjælpemidler:  Ordbøger 
Forberedelsestid:  30 minutter 
Varighed:  30 minutter 
Censur og bedømmelse:  Ekstern censur, 7-trinsskala  
Vægtning:  10 ECTS-points 
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§ 42. Skriftlig sprogfærdighed (Written Language Proficiency) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål gennem skriftlige øvelser at give den studerende gode 
færdigheder i at skrive korrekt finsk samt at indøve grammatiske strukturer. Den 
studerende tilegner sig viden om teksters og sprogs struktur og funktion. Dette søges 
opnået ved, at den studerende i løbet af undervisningen afleverer et antal opgaver til 
bedømmelse og diskussion. Opgaverne tager udgangspunkt i forskellige temaer.  
I undervisningen indgår også øvelser i at oversætte fra dansk til finsk.  

 
Stk. 2. Faglige mål 

Prøven skal vise, at den studerende kan udtrykke sig skriftligt på korrekt finsk. Ved 
bedømmelsen lægges vægt på ortografisk, grammatisk og leksikal korrekthed og evne 
til at opbygge en sammenhængende og velformuleret tekst.   
 

Stk. 3.  Eksamensbestemmelser 
Bunden skriftlig prøve under tilsyn. 

Prøveform:   Individuel  
Hjælpemidler:  Ordbøger 
Varighed:  5 timer 
Censur og bedømmelse:  Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:   10 ECTS-points 
 
§ 43.   Modul i sprogkendskab består af følgende discipliner: 

• Dansk sprogstruktur: grammatik   
• Almen og finsk fonetik og fonologi 
• Ordstrukturer og sætningskonstruktioner: morfologi, semantik, syntaks 
• Finsk sprogstruktur 
• Det finske sprogs udvikling og variationer 

§ 44.  Modulet i sprogkendskab giver den studerende følgende kvalifikationer  
  og kompetencer: 

Kvalifikationer 
  De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 

indenfor følgende områder: 
• Kendskab til dansk grammatik og indsigt i grammatikkens grundlæggende 

analysekategorier og -metoder 
• Indsigt i lydsystemer i finsk og andre sprog  
• Viden om fundamentale begreber til beskrivelse af ordstrukturer og 

sætningskonstruktioner  
• Indgående kendskab til det finske sprogs opbygning og grammatik     
• Kendskab til det finske sprogs stilling blandt andre finsk-ugriske sprog 
• Kendskab til finske dialekter og moderne talesprogsvarianter samt deres forhold 

til standardsproget  
• Indsigt i sproglig variation og diversitet 

Kompetencer 
  Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende 

faglige og sociale kompetencer: 
• Evne til at analysere og reflektere over sproglige fænomener  
• Evne til at anvende det grammatiske beskrivelsesapparat  
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• Evne til at vurdere særlige træk i det finske sprogs opbygning samt forskelle og 
ligheder mellem finsk og dansk 

• Evne til at bruge relevante håndbøger og opslagsværker, inklusive  
 elektroniske  
 

§ 45.  Dansk sprogstruktur: grammatik (The Grammatical Structure of Danish) 

Disciplinbeskrivelse 
Kendskab til dansk grammatik er et vigtigt grundlag i studiet. Disciplinen giver en 
strukturel oversigt over moderne dansk (både skrift- og tale-sprog). De områder som 
behandles i undervisningen er især: Morfologi (bøjningslære), semantik 
(betydningslære), leksikon og syntaks (led-og ordstilling). 

 
Stk. 2. Faglige mål 

Eksaminanden skal vise evne til at analysere danske sætninger (fra skrift og tale) 
morfologisk og syntaktisk med behørigt hensyn til betydning og det danske sprogs 
udtryksmuligheder. Analyserne skal også demonstrere indsigt i grammatikkens 
grundlæggende analysekategorier og –metoder. 
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
  To bundne, skriftlige individuelle hjemmeopgaver som hver tæller 50%. 

Prøveform:  Individuel,  
Hjælpemidler:  Alle 
Forberedelsestid:  3 dage 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, bestået/ikke-bestået  
Vægtning:  5 ECTS-points 
 
§ 46.  Almen og finsk fonetik og fonologi (General and Finnish Phonetics and Phonology) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen omhandler hovedtrækkene i de fundamentale aspekter af lydene og 
lydsystematikken i menneskesprog og deres transskription, inklusive finsk-ugriske 
sprog. Det drejer sig mest om lyde, som danner ord (konsonanter og vokaler) men også 
om tryk, klang/tonefald (prosodi) og intonation. Der vil blive brugt eksempler fra dansk, 
engelsk, finsk og mange andre sprog. Mekanismerne til at lave nogle usædvanlige lyde 
som klik-lyde brugt i zulu og xhosa vil blive beskrevet og øvet. Mest opmærksomhed 
gives til fonologi, studiet af distinktive sproglyde. Kendskab til både IPA (International 
Phonetic Alphabet) og det transskriptionssystem, som er udviklet specielt til finsk-
ugriske sprog, behandles. Her ligger fokus på hvordan sprogenes lydsystemer er dannet 
paradigmatisk og syntagmatisk (fonotaktisk) og hvordan man beskriver systematikken. 
Finske fænomener som vokalharmoni vil få særlig opmærksomhed. Endvidere behand-
les elementer i fonologisk teoridannelse. Der bruges artikler, læsninger fra tidsskrifter, 
antologier og web.  
 

Stk. 2.  Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne beskrive lydes frembringelse, transskribere lyde og selv 
kunne frembringe lyde ud fra en beskrivelse (artikulatorisk fonetik). Både kendskab til 
IPA og andre transkriptionssystemer forventes. Herudover skal eksaminanden vise 
viden om og forståelse for sprogs lydsystemer bl.a. ved at analysere sprogs lydforråd 
(foneminventar), fonologiske processer og systemer og fonotaktiske principper med 
udgangspunkt i finsk. Også grundlæggende viden om fonologisk teoridannelse 
forventes. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del: en eller to skriftlige bundne opgaver og 
en mundtlig individuel prøve.  
 

Prøveform:   Individuel, bunden 
Hjælpemidler:   Alle 
Varighed:   Mundtlig del: 10 min  
    Skriftlig del: 3 dage til hver test 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:  5  ECTS-points 

§ 47.  Ordstrukturer og sætningskonstruktioner: morfologi, semantik og syntaks 
(Word and Sentence Structures: Morphology and Syntax) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen er en introduktion til feltet morfologi og syntaks. Det tilbyder et overblik 
over grundlæggende begreber indenfor disse felter og morfosyntaktisk analyse. De 
vigtigste teoretiske spørgsmål på området behandles, ofte illustreret med fakta fra 
mange forskellige sprog (bl.a. finsk). Nogle af de emner, som dækkes af dette kursus er: 
infleksion og derivation, clitics og affikser, produktivitet, paradigmer, leksikale 
kategorier og valens, afhængighedsrelationer og konstituentstrukturer.  
Kursusmaterialet vil være artikler og/eller udvalgte kapitler fra tekstbøger om syntaks 
og morfologi. Der forventes aktiv deltagelse med tilkendegivelse af overvejelser gjort i 
forbindelse med læsning. 
 

Stk. 2.  Faglige mål 
Eksaminanden skal demonstrere (a) viden om fundamentale begreber indenfor 
morfologi og syntaks og (b) evne til at overføre denne viden til analysen af  
morfosyntaktiske former og strukturer 
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af 2 bundne skriftlige hjemmeopgaver, som skal laves individuelt. 
 

Prøveform:   Individuel 
Hjælpemidler:   Alle 
Varighed:  3 dage til hver  
Censur og bedømmelse:  Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:  10 ECTS-points 
 
§ 48.  Finsk sprogstruktur (Grammatical Structure of Finnish) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen skal give et indgående kendskab til finsk fonologi, morfologi, orddannelse 
og syntaks, samt de strukturelle forskelle mellem finsk og dansk. Derudover opbygges 
færdighed i at analysere og beskrive fænomener inden for de forskellige sproglige 
niveauer, kendskab til de strukturelle forskelle mellem finsk og dansk, og fortrolighed 
med relevante håndbøger og opslagsværker. 
 

Stk. 2. Faglige mål  
Eksaminanden skal demonstrerer kendskab til og indsigt i problemer inden for finsk 
fonologi, morfologi, orddannelse og syntaks, evt. med udgangspunkt i et forelagt ulæst 
tekstmateriale.  
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
  Skriftlig, bunden prøve 
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Prøveform:  Individuel  
Hjælpemidler:  Ordbøger 
Varighed:  5 timer 
 
Censur og bedømmelse:  Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:  10 ECTS-points 
 
§ 49.  Det finske sprogs udvikling og variationer (Changes and Variations of the Finnish 
Language) 

Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give et overblik over de finsk-ugriske sprog og det finske 
sprogs stilling blandt disse, en indføring i det finske sprogs udvikling fra den finsk-
ugriske til den nufinske periode samt kendskab til de finske dialekter og forskellige 
former af det moderne talesprog. Derudover behandles det finske skriftsprogs historie 
og sammensætningen af det finske ordforråd. 
 

Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal vise kendskab til den finsk-ugriske sprogfamilie og til de historiske 
forhold mellem de finsk-ugriske sprog, herunder også kendskab til rekonstruktion af 
tidligere sprogstadier.  Desuden forventes viden om til finske dialekter og 
talesprogsformer, samt til hovedtrækkene i udviklingen af det finske skriftsprog og 
sammensætningen af det finske ordforråd.  
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser  
  Bunden 48 timers hjemmeopgave. 

Prøveform:  Individuel 
Hjælpemidler:  Alle 
Varighed:  48 timer 
Censur og bedømmelse:  Ekstern prøve, 7-trinsskala 
Vægtning:  15 ECTS-points 
 
§ 50. Praktisk og videnskabsteoretiske modul består af følgende discipliner: 

• Studium generale 
• Studieteknisk værktøjskasse 

§ 51.  Det praktisk videnskabsteoretiske modul giver den studerende følgende kvalifikationer 
og kompetencer: 

 
Kvalifikationer 
  De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 

indenfor følgende områder: 
• Indsigt i akademisk tænkning og videnskabelige processer 
• Viden om det videnskabelige grundlag for sprogstudier 
• Viden om og træning i at anvende offentlige dataressourcer (litteratur-, internet 

søgning).  
• Færdigheder i studieteknik, herunder notatteknik, akademisk læsning, 

opgaveskrivning, mundtlig fremlæggelse, projektarbejde, brug af relevante 
computerprogrammer, argumentation, portfoliosammensætning m.m. 

• Korrekthed og enkelthed i tale og skrift 
• Viden om de specifikke studiers faglige placering på universitetet og ved Det 

Humanistiske Fakultet 
• Viden om de specifikke problemstillinger i forbindelse med anvendelse og 

begrundelse af videnskabelige teorier og metoder, i særdeleshed på de  
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      humanistiske vidensfelter 

Kompetencer 
  Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende 

faglige og sociale kompetencer: 
• Evne til at tilrettelægge selvstændigt arbejde 
• Evne til at bruge trykte kilder og elektroniske ressourcer 
• Evne til at analysere tekster med hensyn til argumentation, 

publikumsmålrettethed og læservenlighed samt til at forbedre tekster 
• Evne til at forholde sig til og opfylde kravene til skriftlige opgaver i forhold til 

modtageres forudsætninger 
• Kunne formulere sig klart, forståeligt, tillidsvækkende og fængende  
• Evne til at anvende almene filosofiske, teoretiske og analytiske problemstillinger 

i forskning, i undervisning og i den bredere offentlighed 
 

§ 52. Studium generale (History and Philosophy of Science) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen afvikles i samarbejde med studienævnene for Antropologi, Forhistorisk 
Arkæologi, Klassisk Arkæologi og Middelalderarkæologi.  
Disciplinen udgøres af to dele. Den første og største del skal give den studerende et 
generelt kendskab til fælleshumanistiske videnskabsteoretiske problemstillinger, 
videnskabelig metode, akademisk virksomhed og universitetet som institution, herunder 
humanioras historiske og aktuelle status som lærdoms, videnskabs- og kulturinstitution 
samt forbindelsen til social- og naturvidenskaberne. I den anden mindre del lægges der 
særlig vægt på behandlingen af de videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger, 
som spiller en central rolle i den videnskabelige debat omkring lingvistikkens historie, 
indhold, metoder og udvikling. 

 
Stk. 2. Faglige mål 

Den studerende skal demonstrere et oversigtligt kendskab til væsentlige fælles-
humanistiske problemstillinger af filosofisk, idehistorisk, teoretisk og videnskabelig-
metodologisk art. Der fordres endvidere særligt kendskab til videnskabsteoretiske 
problemstillinger relateret til lingvistikkens historie,  
udvikling, indhold og metoder. 

 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
 Prøven kan aflægges på tre måder: 

a)   under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende 
deltagelse i undervisningen, som en fri hjemmeopgave, vejledende 
omfang 10 sider. Hvis opgaven udarbejdes af flere studerende, 
beregnes 10 sider pr. studerende, inkl. fællestekst, og højst 1/5 af 
teksten må være fælles (jfr. § 15). 

 
Prøveform:   Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 

samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres 
til genstand for individuel bedømmelse. Højst fem studerende kan 
deltage. 

Censur og bedømmelse:   Intern censur, Bestået/Ikke bestået. 
Vægtning:   10 ECTS point. 

b)  som en bunden hjemmeopgave, vejledende omfang 10 sider. Hvis 
opgaven udarbejdes af flere studerende, beregnes 10 sider pr. 
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studerende, inkl. fællestekst og højst 1/5 af teksten må være fælles 
(jfr. §15). På baggrund af det i disciplinen gennemgåede pensum 
stilles fire spørgsmål, hvoraf et udvælges til besvarelse. 

 
Prøveform:  Individuel prøve. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i 

samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres 
til genstand for individuel bedømmelse. Højst fem studerende kan 
deltage. 

Varighed:   14 dage. 
Censur og bedømmelse:   Intern censur, Bestået/Ikke bestået. 
Vægtning:   10 ECTS point. 
 
c)  som en mundtlig prøve på baggrund af et af faglæreren godkendt pensum  

Prøveform:   Individuel, bunden prøve. 
Varighed:   30 minutter inkl. censur. 
Forberedelsestid:   30 minutter. 
Hjælpemidler:   Ved forberedelsen må alle hjælpemidler benyttes. 
Censur og bedømmelse:   Intern censur, Bestået/Ikke bestået. 
Vægtning:    10 ECTS point. 

§ 53. Studieteknisk værktøjskasse (Tool Box for Study Skills) 

Disciplinbeskrivelse 
Værktøjskassen er en række forløb på BA-uddannelsen, som skal sikre, at den 
studerende får værktøjer til at studere, skrive opgaver og deltage aktivt i studierne. 
Forløbene består af en række arrangementer (forelæsninger, ekskursioner, møder, 
intensivkurser, laboratorieundervisning) fordelt over BA-uddannelsens første fire 
semestre. Aktiv tilfredsstillende deltagelse er nødvendig. 
 

Stk. 2. Faglige mål 
 Eksaminanden skal demonstrerer sine evner til at anvende værktøjerne i værktøjskassen 

gennem sin deltagelse i studiets andre fag. Derudover skal eksaminanden demonstrere 
evne til at reflektere over sine værktøjer gennem udarbejdelsen af en portfolio. 

 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 

Udarbejdelse af en portfolio med de produkter som den studerende har produceret 
gennem de første fire semestre. Ved det første arrangement får den studerende 
vejledning i at sammensætte en portfolio. Denne portfolio gennemgås kort ved mentor- 
eller vejledningssamtaler én gang pr. semester. Til eksamensterminen (normalt i den 
studerendes 4. semester) afleveres den samlede portfolio.  
 

 a) Under forudsætning af aktiv, tilfredsstillende deltagelse, dvs. mindst 80 % 
fremmøde til værktøjskassearrangementerne, skal den studerende blot  

  aflevere sin portfolio.  

Prøveform:    Individuel portfolioopgave indeholdende produkter fra 
studieteknisk værktøjskasse og andre fag 

Hjælpemidler:    Alle 
Censur og bedømmelse:   Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning:    5 ECTS-points 

 b) Hvis kravene om aktiv, tilfredsstillende deltagelse ikke opfyldes: aflevering af 
portfolio samt aflevering af individuel, bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 ns. 
(jfr. § 21). Den studerende afleverer sin portfolio på et tidspunkt som aftales med 
eksaminator. En uge herefter får den studerende udleveret et emne og skal en uge 
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efter udleveringstidspunktet aflevere sin hjemmeopgave. Portfolio og 
hjemmeopgave indgår med lige stor vægt i bedømmelsen. 

 
Prøveform:     Individuel hjemmeopgave og portfolioopgave indeholdende 

produkter fra studieteknisk værktøjskasse og andre fag 
Hjælpemidler:    Alle 
Varighed:     En uge 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning:     5 ECTS-points 
 
§ 54. Det valgfri modul består af følgende discipliner 

• Litteraturteori 
• Finsk litteratur og tekststudium 
• Oversættelsesteori 
• Oversættelse i praksis 
• Formidling 
• Sprog og samfund: sociolingvistik 
• Sprog og kultur: antropologisk lingvistik 
• Selvvalgt emne 

Kvalifikationer 
  De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 

indenfor følgende områder: 
• Udvidet kendskab til og teoretisk fordybelse i udvalgte områder, såsom  
 grammatik, litteraturteori, oversættelsesteori 

Kompetencer 
  Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende 

faglige og sociale kompetencer: 
• Evne til at arbejde selvstændigt 
• Evne til at vurdere og vælge det mest hensigtsmæssige 
• Evne (til nogle) at oversætte og vurdere oversættelser 

 
§ 55. Litteraturteori (Theory of Literature) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen har til formål at give den studerende en introduktion til forskellige 
litteraturteorier og analysemetoder, f.eks. nykritik, strukturalisme og dekonstruktion. 
Disciplinen giver derudover indsigt i litteraturanalysens vigtigste begreber samt 
grundlæggende færdigheder i litteraturanalyse og fortolkning. 
 

Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal kunne påvise kendskab til litteraturanalysens vigtigste begreber 
samt til de overordnede litteraturteoretiske retninger.    
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
  Fri hjemmeopgave, 5-7 ns. (jfr. § 21) 

Prøveform:  Individuel  
Hjælpemidler:  Alle 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning:  5 ECTS-points 
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§ 56.  Finsk litteratur og tekststudium (Finnish Literature and Texts) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen forudsættes at kundskaber om finsk litteraturhistorie og litteraturteori er 
tilegnet. Man beskæftiger sig med hovedværker i finsk og finlandssvensk litteratur. 
Centrale tekster fra forskellige væsentlige perioder er repræsenteret. De udvalgte tekster 
indplaceres i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng. Udover fra en   
litteraturhistorisk synsvinkel kan teksterne analyseres og fortolkes ud fra andre 
synsvinkler, fx gennem en tematisk og narrativ analyse.      
 

Stk. 2. Faglige mål  
Prøvens formål er at vise, at den studerende er i stand til at orientere sig inden for den 
finske litteraturhistorie og til at indplacere repræsentative tekstprøver fra de opgivne 
tekster i sin litteraturhistoriske sammenhæng og besvare spørgsmål af litterær karakter.  
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
  Pensum skal godkendes af faglæreren. Der opgives: 

a) Ca. 1000 ns. (jfr. § 20) skønlitterære tekster (prosa, lyrik, drama), som den studerende 
skal sammenfatte, analysere og indsætte i den litteraturhistoriske sammenhæng. 
Tekster fra forskellige væsentlige perioder skal være repræsenteret. Teksterne kan 
efter den studerendes eget valg enten læses på originalsproget eller i oversættelse, 
dog skal mindst 300 ns. (jfr. § 20) læses på finsk.  

b) Håndbøger i litteraturhistorie. 

Prøveform:  Individuel, mundtlig 
Hjælpemidler:  Ordbøger 
Forberedelsestid: 45 minutter 
Varighed:  30 minutter  
Censur og bedømmelse:  Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:  5 ECTS-points 
 
§ 57.  Oversættelsesteori (Theory of Translation) 

Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give et overblik over udviklingen af oversættelsesteori 
og dets hovedretninger, indsigter i empiriske oversættelsesvidenskabelige metoder og 
kendskab til oversættelsesteoretisk litteratur. De teoretiske modeller der bliver 
præsenteret, danner grundlag for praktisk oversættelse og oversættelseskritik. Der 
tilbydes værktøjer, for at man skal kunne identificere oversættelses-problemer og give 
forslag til, hvordan de kan løses, og hvordan oversættelserne kan vurderes. 

 
Stk. 2. Faglige mål  

Den studerende skal kunne analysere en teksts funktion og hovedformål og vurdere, 
hvilken oversættelsesmetode er den mest hensigtsmæssige. På baggrund af ovenstående 
skal den studerende kunne identificere oversættelsesproblemer og argumentere for og 
imod de valgte løsninger.   
 

Stk.3. Eksamensbestemmelser 
Mundtlig og skriftlig eksamen. Den skriftlige del omfatter opgave på 3-5 ns (jfr. § 21). 
Opgaven skal afleveres 14 dage inden mundtlig eksamen.  
 

  Til opgaven skal den studerende:  
• Finde tekster i oversættelse og på originalsprog (mellem 3 og 5 ns (jfr. §20) fra 

mindst to kilder). Teksterne skal godkendes af vejleder. 
• Sammenligne original og oversættelse 
• Bedømme og vurdere oversættelsen 
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• Teksterne kan være skønlitterære eller fagtekster 
• Finskstuderende skal vælge finske tekster 
• Den studerende kan selv vælge to sprog (originalsproget og oversættelse), så 

længe (1) den studerende har modersmål-lignende kendskab til et af  
  dem (2) eksaminatoren kender mindst et af sprogene. 

Prøveform:  Individuel 
Hjælpemidler:  Alle  
Varighed:  30 minutter 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, bestået/ikke bestået  
Vægtning:  5 ECTS-points 
 
§ 58. Oversættelse i praksis (Practical Translation) 

Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen tager sit udgangspunkt i "Oversættelsesteori". Det forudsættes at de 
elementære kundskaber om oversættelsesteori er tilegnet. Forskellige typer af finske 
tekster, både skønlitterære tekster og sagprosa, udleveres til oversættelse til (fortrinsvis) 
dansk. Med udgangspunkt i sine egne oversættelser præsenterer den studerende nogle 
problemer og motiverer sine oversættelsesforslag, der bliver diskuteret og vurderet. 
Oversættelsesteoretiske overvejelser tages løbende i betragtning.    
 

Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal kunne identificere og definere et bestemt oversættelses-problem, 
gøre rede for de faktorer, der bør tages med i betragtning ved løsning af problemet, og 
på baggrund af ovenstående vælge den mest velegnede fremgangsmåde og det bedste 
oversættelsesforslag. Den studerende afleverer oversættelsesopgaver til bedømmelse i 
løbet af undervisningen. 

  
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 

Eksamen består af en skriftlig eksamen under tilsyn baseret på en oversættelse af 
udleveret materiale. 
14 dage inden den skriftlige eksamen udleveres materiale til oversættelse. Den 
studerende har 7 dage til at udarbejde oversættelsen og aflevere denne til underviseren. 
Ved den skriftlige eksamen besvares spørgsmål, som tager udgangspunkt i den til 
underviseren afleverede oversættelse. 
 

Prøveform:  Individuel  
Hjælpemidler:  Alle 
Varighed:  3 timer 
Censur og bedømmelse:  Intern censur, 7-trinsskala  
Vægtning:  5 ECTS-points 
 
§ 59. Formidling (Communication and Presentation) 

Disciplinbeskrivelse 
Formålet er at lære at formidle fagligt indhold til ikke-fagfæller. Disciplinen træner 
anvendelse af formidlingsværktøjer og tilpasning til og kommunikation med målgruppe. 
Disciplinen behandler skriftlig og mundtlig formidling. I den skriftlige del lærer de 
studerende at skrive en kort formidlende tekst (fx hjemmesidetekst, artikel, folder, 
brochure). I den mundtlige lærer de at holde et kort oplæg og at styre en kort 
efterfølgende diskussion. De to formidlingsformer kan behandle det samme emne. 
Disciplinen er praktisk, dvs. de væsentligste aktiviteter er øvelse, feedback og kritik (fra 
både underviser og medstuderende) og øvelse igen. Praktiske retoriske tekster inddrages 
med henblik på at skabe bevidsthed om virkemidlerne og for at give praktiske råd og 
ideer. 
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Stk. 2. Faglige mål 

Aktiv, tilfredsstillende deltagelse. Eksaminanden skal kunne skrive en kort tekst om et 
fagligt emne, som kan forstås af ikke-indviede fagfæller. Eksaminanden skal holde et  
 
offentligt foredrag om et fagligt emne og styre en kort diskussion over for et publikum 
af ikke-indviede fagfæller. 
 

 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 

Aktiv, tilfredsstillende deltagelse som omfatter: (a) at den studerende har skrevet en 
formidlende tekst på 3 ns. (jfr. § 21), modtaget kritik af den og har omskrevet den igen, 
og (b) at den studerende har holdt et 15 minutters oplæg (plus fem minutters 
efterfølgende plads til spørgsmål og diskussion) for et større publikum (mindst ti 
personer) af ikke-indviede fagfæller. Publikum fremskaffes af underviseren eller 
studienævn. Emnet aftales i samråd med vejleder. 
 

Prøveform:   Individuel godkendt undervisningsdeltagelse 
Hjælpemidler:   Alle 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning:   5 ECTS-points 

§ 60.  Sprog og samfund: sociolingvistik (Language and Society: Sociolinguistics) 

Disciplinbeskrivelse 
Mennesker i det samme samfund taler ikke alle altid på samme måde. I dette indledende 
kursus gennemgås det, hvordan sprogbrug kan være anderledes. Der fokuseres mest, 
men ikke udelukkende, på vestlige samfund som Danmark. Nogle af de emner som 
bliver behandlet er variation, dialektologi, sprogvalg og kodeskifte, sprogkontakt, nye 
sprog, sprog og magt, sprog og uddannelse, sprog og identitet, sprog og køn, 
sprogplanlægning og mindretalssprog, inklusive tegnsprog. Endvidere berøres det 
hvordan sprog hele tiden ændrer sig i takt med forandringer i samfundet. Empiriske 
forskningsmetoder og sociolingvistisk teoridannelse er en del af undervisningen. 
 

Stk.2. Faglige mål 
Eksaminanden skal vise (1) viden om sammenhæng mellem samfundsmæssige og 
sproglige fænomener, (2) forståelse af sproglig varietet og sprogændring, (3) indsigt i 
metoderne man bruger til at undersøge sociolingvistiske foreteelser og (4) kendskab til 
sociolingvistisk teoridannelse. I løbet af semestret skal den studerende sammensætte en 
skriftlig metodesynopsis på 2-3 ns., som beskriver metodeanvendelse i en selvdesignet 
empirisk sociolingvistisk undersøgelse. Synopsis skal præsenteres mundtligt i 
undervisningen. Synopsis kan laves i forbindelse med studerendes fri hjemmeopgave. 
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af en synopsis på 1-3 sider, samt en hjemmeopgave på 10-12 ns. (jfr. § 
21). Synopsis skal omfatte metodevalg mht. en mulig eller faktisk udført empirisk 
undersøgelse. Opgaven og synopsis kan tage udgangspunkt i det samme emne. Emnet 
aftales i samråd med vejleder. 
Opgaven kan højst udarbejdes af 4 studerende i samarbejde. I så fald skal omfanget 
være 10-12 ns. per studerende.  Hver deltagers bidrag skal kunne gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. 
 

Prøveform:  Individuel. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde 
med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, 
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undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til 
genstand for individuel bedømmelse. 

 
Hjælpemidler:   Alle 
Censur og bedømmelse:   Ekstern censur, 7-trinsskala  
Vægtning:   10 ECTS-points 
 
§ 61. Sprog og kultur: antropologisk lingvistik (Language and Culture: Anthropological 
Linguistics) 

Disciplinbeskrivelse 
Hvordan bruger man sprog i ikke-vestlige samfund? Det er forskningsområdet indenfor 
faget antropologisk lingvistik. Dette tværfaglige område omfatter, blandt andet 
relationen mellem sprog og kultur, sprog og køn, sprog og kognition, høflighed, 
socialisering, sociale deiksis, kunstnerisk anvendelse af sprog, 
kommunikationsetnografi, sprogets oprindelse og spredning, sprog og demografi, 
sproglige universalier, sprog og historie, sproglig rekonstruktion, lingvistisk diversitet. 
Beskrivelser af cases afveksler med teoridannelse. 
 

Stk. 2. Faglige mål 
 Eksaminanden skal vise (1) viden om sammenhængen mellem sprog og kultur, (2) 

viden om mangfoldighed i sprogbrug i ikke-vestlige samfund, (3) forståelse af sproglig 
og kulturel relativitet, (4) kendskab til metoderne der kan anvendes til at undersøge 
etnolingvistiske foreteelser og (5) indsigt i etnolingvistisk teoridannelse. 

 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 

En skriftlig hjemmeopgave på 10-12 ns. (jfr. § 21). Emnet aftales i samråd med 
vejleder. 

 
Prøveform:  Individuel. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde 

med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til 
genstand for individuel bedømmelse (jfr. § 15). 

Hjælpemidler:   Alle 
Censur og bedømmelse:   Ekstern censur, 7-trinsskala  
Vægtning:   10 ECTS-points 
 
§ 62.  Selvvalgt emne (Elective) 

Disciplinbeskrivelse 
Som grundlag for selvvalgt emneprøve kan eksaminanden bruge emner, der udbydes i 
undervisning men kan også vælge at definere sit eget genstandsfelt i samråd med 
vejleder. 
 

Stk. 2. Faglige mål 
  Eksaminanden skal vise evne til at formulere sig inden for et selvvalgt emne, i 

overensstemmelse med fagets praksis, og med henvisninger til relevant litteratur. 
Indlæringsmålet er at opøve den studerendes færdighed i selvstændighed i orientering, 
behandling og fremstilling inden for specifikke genstandsfelter. Der skal til opgaven 
foreligge en fyldestgørende bibliografi. Både eksaminand og eksaminator kan kræve en 
drøftelse af opgaven inden bedømmelsen. Et sådant krav fra eksaminandens side 
fremsættes i forbindelse med opgavens indlevering.  

   
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
  Prøven er en fri, skriftlig hjemmeopgave på 10-12 ns (jfr. §21). Emnet aftales i  
  samråd med vejleder. 
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Prøveform:  Individuel. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde 
med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til 
genstand for individuel bedømmelse. 

 
 Censur og bedømmelse:  Intern, bestået/ikke-bestået 
 Vægtning:    10 ECTS-points. 
 
§ 63.  Bachelorprojektmodulet består af følgende discipliner 

• Bachelorprojekt 

§ 64.  Bachelorprojektmodulet giver den studerende følgende kvalifikationer og  
  kompetencer 

Kvalifikationer 
  De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder 

indenfor følgende områder: 
• Selvstændig  behandling af et emne indenfor f. eks. Finskfagets genstandsfelt, 

evt. Med inddragelse af andre fagligheder  
Kompetencer 

Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende 
faglige og sociale kompetencer: 
• Evne til selvstændigt at analysere, vurdere og bedømme problemstillinger 
• Evne til i skriftlig form at give en klar logisk fremstilling af en problemstilling 
• Evne til at designe og udføre empirisk forskning 

§ 65. Bachelorprojekt (Bachelor Project) 

Disciplinbeskrivelse 
Prøven skal vise, at eksaminanden er i stand til at vælge og bruge en egnet analytisk 
og/eller empirisk metode til undersøgelse af et begrænset område af faget, som den 
studerende vælger i samråd med faglæreren. Undersøgelsen kan tage udgangspunkt i 
udbudte kurser (f. eks. litteratur, historie, det finske sprogs struktur). Alternativt kan 
eksaminanden selv, i samråd med faglæreren, definere et område. Opgaven skal vise 
grundigt kendskab til området, færdighed i at bruge finsksprogede tekster i den 
sammenhæng emnet giver, og hjemmevanthed i den relevante faglitteratur, både på 
finsk og andre sprog. Projektet skal være tværfagligt, forstået på den måde at den 
studerende i projektet skal inddrage andre fagligheder sammen med den finske 
faglighed. 
 

Stk. 2. Faglige mål 
Prøven skal vise at eksaminanden er i stand til at vælge og bruge en egnet analytisk 
metode til en undersøgelse af et begrænset empirisk område inden for Finsk kombineret 
med den studerendes suppleringsfag. 
 

Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en kombination af en fri, skriftlig hjemmeopgave og en bunden, mundtlig 
prøve med udgangspunkt i projektopgaven. Den skriftlige opgaves emne og titel 
fastlægges af den studerende i samråd med faglæreren. Bachelorprojekt skal forsynes 
med et resumé på et fremmedsprog på ca. en halv side. Engelsk og finsk er på forhånd 
godkendt som fremmedsprog, og for andre sprog skal man spørge vejlederen. Hvis 
bachelorprojektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan 
resuméet skrives på dansk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse. Der skal til 
opgaven foreligge en dækkende bibliografi. Det vejledende omfang af opgaven er 15-20 
ns. (jfr. § 21). Opgaven afleveres senest 14 dage før den mundtlige prøve.  
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Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således 
at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til 
genstand for individuel bedømmelse. 

 Den mundtlige del omfatter en fremstilling fra eksaminandens side samt en diskussion 
mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangs-punkt i den udarbejdede 
projektopgave. I forbindelse med forberedelsestiden udleveres et eller flere spørgsmål, 
der danner grundlaget for en drøftelse af den indleverede opgave. Der foretages en 
samlet bedømmelse af projektopgaven og den mundtlige præstation. Den mundtlige 
prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Hvis opgaven er udarbejdet i 
samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet, før de 
skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 

 
Prøveform:  Individuel.  
Forberedelse:  45 minutter. Der udleveres et eller flere spørgsmål, der kan  
  danne udgangspunkt for en drøftelse af den indleverede 
  opgave og emnet.  
Hjælpemidler:  Alle 
Varighed:  45 minutter inkl. censur. Eksaminationstiden fordeles ligeligt  
  mellem en fremstilling fra eksaminandens side og en dialog  
  mellem eksaminator og eksaminand, hvori censor kan 
  deltage. 
Censur og bedømmelse:  Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning:  15 ECTS-points 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 66.   Ordningen træder i kraft 1.9.2005. 

§ 67.   Studerende, der har påbegyndt studiet inden 1.9.2005, kan overføres til denne 
studieordning efter godkendelse fra studienævnet. De enkelte prøver meritoverføres som 
følger: 

 

Bacheloruddannelsen, 1995 Bacheloruddannelsen, 2004 

Propædeutik     Propædeutik  
Grammatisk analyse    Dansk sprogstruktur 

Det finske sprogs struktur   (1) ordstrukturer og sætnings- 
      konstruktioner  
      (2) Finsk sprogstruktur 

(1) Mundtlig sprogfærdighed I   Finsk i brug 
(2) Skriftlig sprogfærdighed I  Finsk i brug 
 
Finsk litteraturhistorie og tekststudium I (1) Finsk litteraturhistorie  
      (2) Litteraturteori  
      (3) Finsk litteratur og tekststudium     

Det finske sprogs udvikling    Det finske sprogs udvikling  
og variationer    og variationer      

Realia     Historie, samfund og kultur  
Videnskabsteori    Studium generale 
 
Overbygningsuddannelsen    

Skriftlig sprogfærdighed II   Skriftlig sprogfærdighed  
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Mundtlig sprogfærdighed II   Mundtlig sprogfærdighed  
Emnestudium   Selvvalgt emne 
 
§ 68.   Ingen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer "Almen og finsk fonetik og 

fonologi", "Oversættelsesteori", "Oversættelse i praksis", "Værktøjskasse". 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
 
Ændring af § 20 og § 65 stk. 3 godkendt af Dekanen marts 2006. Ikrafttræden 1. 
marts 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15 stk. 1 og 2, § 17 stk. 2, § 25 stk. 1 og 2, § 32 stk. 2, 
§ 33 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2 og 3, § 37 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2, § 41 stk. 2 og 3, § 42 
stk. 2 og 3, § 45 stk. 2, § 46 stk. 2 og 3, § 47 stk. 2 og 3, § 48 stk. 2 og 3, § 49 stk. 2 
og 3, § 52 stk. 2 og 3, § 53 stk. 2 og 3, § 55 stk. 2, § 56 stk. 2 og 3, § 57 stk. 2, § 58 
stk. 2 og 3, § 59 stk. 2, § 60 stk. 2 og 3, § 61 stk. 2 og 3, § 62 stk. 2 og 3 og § 65 stk. 
2 og 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007. 


